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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66
EERSTECONGRESDEMOCRAAT

J.ANITERIDUW
EEN JAAR KABINETSBELEID

Het kabinet heeft er een jaar orzitten, een jaar waarin het precies de
~oeilijkheden heeft ondervonden die
van verschillende kanten (vooral natuurlijk van de kant van de oppositie) zijn voorspeld. Het 0rootste
probleem is dat de voorstellen van de
Reqerinq door de bevolkinq niet ~oed
worden ontvannen. Men pruimt het niet.
Het kabinet is op gespannen voet komen te staan met de a~btena r'enbonden,
met de FNV en in zekere mate met het
CNV. De waarderinn voor individuele
ministers en voor het kabinet als
neheel is afgenomen, zoals blijkt uit
straatonderzoeken en uit enluêtes.
Politiek is niet een puur rationeel
gebeuren. De daden van een politieke
partij, of van een Renerinq, of van
de oppositie, worden ~iet puur rationeel beoordeeld. Verschillende ministers, niet in de laatste plaats de
minister-president, eraeren zich daar
gruwelijk aan. "Men zent dat wij de
laagst betaalden pakken en dat is
niet wáár," zeggen ze. "t1en denkt dat
wij uitsluitend heil zien in versterkino van de marktsector en dat is
onzin," zenqen ze. Forneel hebben ze
' gelijk. Het C')aat inderdaad te ver o~
het kabinet Van AntiWienel af te
schilderen als een ploen die, qespeend van iedere sociale bewooenheid, wars van iedere solidariteit,
zich ten doel stelt de rijken rijker
te maken en de armen armer, een ploen
die zo kordaat rnanelijk alle natuuroebieden wil omspitten ten behoeve

van industrievesti~ingen, een ploeq
0'66 AKTIVITEITEN
die de NAVO z~ ~auw rnanelijk bewapend ADVIESRAAD, Utrecht
wil zien met een overdaad aan tactiTrianon, 10.30 uur
10 febr.
sche atoomwapens, met inbe9rip van
CAMPAGNEBIJEENKOMST
EUROPESE
de neutronenbom.
Verkiezingen, Den Haag
En toch slaagt het kabinet er in deze Amicitia, 20.00 uur
16 febr.
karikatuur bij de mensen op te roepen. CAMPAGNEBIJEENKOMST EUROPESE
Natuurlijk wordt het daarin bereidVerkiezingen, t1eppel
willig geholpen door de politieke
Schouwburg Ogterop, 10.30 u.17 febr.
partijen die het kabinet bestrijden,
CAMPAGNEBIJEENKDt·1ST EUROPESE
maar dat is niets onqewoons. In de
Verkiezingen, Eindhoven,
vorige kabinetsperio~e deelde Wiegel
Cogagne, 14.30 uur
17 febr.
keer op keer enthousiast mee dat het
STUDIEDAG INNOVATIE,Amsterdam
een puinhoop was en dat hij zich geKrasnapolsky, 10.- uur
24 febr.
reedmaakte voor puinruimen, nu doet
STUDIEDAG BESTUURLIJKE REde PvdA dat met even 0rote stelligORGANISATIE, Utrecht
3 maart
heid. D'66 heeft een andere benadeADVIESRAAD, Utrecht
ringswijze, maar Qaarover zo dadelijk Trianon, 10.30 uur
10 maart
noq iets. Ik denk dat het kabinet een EUROPADAG, Amersfoort
karikatuur oproept omdat het rust op
Kobus a/d Poort,
17 maart
een te smalle basis. In de Tweede
VOORJAARSCONGRES, Amsterdam
Kamer steunen 76 van de 150 leden de
Kras na pols ky,
23/24 maart
Regering, waarvan een achttal niet
uit echte overtuiging. De kleine
rechtse partijen (SGP en GPV) qedogen
VERHUIZING
het kabinet, maar bij een belangrijke
Het landelijk secretariaat, het Wekwestie als de abortus-provocatus
tenschappelijk Bureau en het Politiek
zal daarvan weinig zijn te merken.
Scholings-en Vormingsinstituut zijn
Binnen de arootste regerinnspartij,
tot 17 februari a.s. nog te bereiken
het CDA, zijn er heel wat mensen,
op Javastraat 6, Den Haag, tel.070zeker in het land, die veel liever
453271 en 467138.
een kabinet hadden qezien waarin ook
19 februari verhuizen we naar
progressieve partijen zaten. Datzelfde ~eldt voor, denk ik, alle orBEZUIDENHOUTSEWEG 195
nnnisaties die zwakke araepen vertegenwoordigen, of dat nu laag-betaal2594 AJ DEN HAAG
den, gehandicapten of werklozen zijn.
TELEFOON: 070- 858303
Ook veel natuurbescherminasornanisaties, degenen die zich qrbte iorqen
maken over de bewapeninaswedloop,
degenen die de opmars van de kerneneroie willen stoppen of minstens
vertragen, ze zouden alle~aal liever
een prorressiever kabinet zien. ·
Een kabinet dat steunt op een zo
smalle basis kan niet rekenen op een
CONGRESAGENDA
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gewillise ontvannst van zijn voorDE PARTIJGANGER
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stellen. Het moet rekenen op ArqusDE GOEDE, D' 6"6 EUROPEAAN 8
onen, ar een zeke1·e achterdocht, op
HET HOOFDOESTUUR
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een instellin~ bij velen dat de
ONZE GAST
13
plannen die worden gepresenteerd
ADV I ES RAAD
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v1aarschijnlijk 1.iet deu0en. Dat
DEMOCRATIE 79
19
heeft het kabinet kunnen weten toen
CAMPAGNE NIEUWS
22
het op basis van zo smalle steun van
KANDIDATEN GEVRAAGD
23
start ginq: Misschien heeft de ploeg
van Van Aqt in de overmoed van die
snelle tweede for~atie nemeend met
zulke brillante plannen ~ te kunnen

INHOUD

.te.v., vvr.dvz. blz. 2
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ve4volg van blz. 1
komen dat de achterdocht zou verdwijnen, dat de aanvankelijke, uit
moeheid voortkomende aanvaarding van
dit kabinet zou standhoudeJJ. r·1aar de
plannen bleken niet brillant te zijn,
ze waren mager en zonder overtuigi ngs
kracht zoals we zien uit Bestek '81.
Waddenzeebeschermers en neutronenbombestrijders vrezen dat hun ban9e
vermoedens bewaarheid zullen worden:
De affaire Aantjes is pover behandeld, de nota kernbewapening wordt
ook in CDA-kring scherp bekritiseerd,
het industriebeleid bestaat nog
steeds voornamelijk uit brandjes
blussen.
Politiek is niet een puur r.at.ioneel
gebeuren. De mensen, het volk, beoorde~en het kabinet op grond van
een gevoelen, een gevoelen over de
koers die het kabinet vaart, niet
op grond van alle grote en kleine
beslissingen die een Regerinq neemt.
Dat gevoelen is natuurlijk wel ~e
grond op de som van al die besllssingen, maar een bewust rationeel
proces is dat niet. Het nieuwe kabinet is er in zijn eerste jaar niet
in geslaagd enthousiasme bij de bevolking te weeg te brengen en dat
was toch eigenlijk een eerste eis
voor een kabinet dat beqint met zo'n
·
wankele meerderheid.
In de praktijk van het Kamerwerk
haakt de fractie van D'66 zo min
mogelijk in op de fundamentele zwakte van het kabinet, veroorzaakt door
ontstaansoeschiedenis en smalle basis. Deze-'Regering zit ~r nu eenmaal, het land moet geregeerd worden,
er. zijn moeilijkheden te over. Doet
de Regering iets goed, dan krijgt ze
onze steun. Vooral maken we daar een
punt van als het inpopulaire maatregelen betreft. Die zijn voor ieder
kabinet ~oeilijk; hoe bredere
steun ze krijgen in de voTksvertegenwoordiginq, des te aanvaardbaarder
worden-ze-bij de bevolking. Maar het
moeten dan wel rechtvaardige maatregelen zijn. Een voorbeeld d~arvan
zijn de plannen met betrekk1ng tot
de ambtenarensalarissen. Df66 is
echter een oppositiepartij. We hebben er bewust voor gekozen niet mee
te doen met dit kabinet. De reden
daarvoor is dat we menen een verwezenlijkbaar alternatief te hebben.
Er is een beter beleid mogelijk,
juist in de moeilij~e economisch~
omstandigheden waar1n we ons bev1nden
Het jaar 1979 wordt het jaar van de
Europese verkiezingen. Ik hoop en
vertrouw dat D'66 daar goed uit zal
komen, zó qoed dat we met gezag kunnen werken-aan de oprichting van een
Europese partij ä la D'66, waarop we
de voloende keer Kunnen stemmen bij
Europese verkiezingen.
En wat het functioneren van D'66
landelijk betreft, zijn organisatie,
zijn grondslagendiscussie, zijn
politieke opstelling, zou ik willen
.zeggen: recht zo die gaat.

VOORJAARSCONGRES 1979
Elders in deze Democraat is de uitno·
diging voor de 24ste Algemene Ledenvergadering en de concept-agenda
voor dit voorjaarscongres afgedrukt.
Het hoofdbestuur is van mening, dat
op dit congres uite~aard aandacht
moet worden besteed aan de Europese
verkiezingen, waarvoor de kampagne
dan eigenlijk start. Daarnaast bevat
de agenda enkele onderwerpen, die
een nadere toelichting vergen:
a. BesluitvorminS. Reeds enige tijd
wordt b1nnen 0'6 , zowel in de Adviesraad als in de (sub) regio's en
afdelingen, gediscussieerd over het
besluitvormingsproces binnen de partij. Zeker nu D'66 meer leden telt
dan ooit te voren is het zaak om
een werkelijk democratische besluitvorming te waarborgen. Op verzoek
van het HB heeft een adviescommissie
zich over dit onderwerp gebogen en
rapport uitgebracht. Dit resultaat
werd gepubliceerd in de Democraat
8/78 met het verzoek dit onderwerp
in brede lagen van de partij ter
discussie te stellen. In de 2e Congresdemocraat, die op 1 maart a.s.
verschijnt, zal het HB een concreet
voorstel hierover publiceren.
b. Jongerenorganisatie. Op het najaarscongres hebben de jongeren binnen D'66 de opdracht gekregen om
voorstellen uit te werken voor een
organisatievorm, die voldoet aan de
wensen, d.ie onder de jongeren leven.
Nadere gegevens zullen in de 2e Congresdemocraat en het congresboek
worden verstrekt.
c. Adviescommissie kandidaatstelling.
Op het najaarscongres 1978 1s een
wijziging van het HR aanvaard, die
de ALV de mogelijkheid biedt een
adviescommissie in te stellen, die
de kiesgerechtigde leden aanbevelingen doet voor de interne kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen (art. 108). Het hoofdbestuur dient volgens dit artikel
hieromtrent voorstellen aan de ALV
te doen. Dit onderwer'p werd reeds
eerder in de Adviesraad en op de
vorige ALV besproken. Een dergelijke
commissie heeft een moeilijke maar
essentiele taak, omdat hun aanbeveling aan de leden van D'66 van groot
gewicht voor de uitslag van de verkiezingen kan zijn. In verband hiermede dient een dergelijke adviesprocedure met de nodige waarborgen te
worden omkleed. In de 2e Congresdemocraat zal een HB voorstel over
dit onderwerp worden gepubliceerd.
d. Landelijke organisatiestruktuur.
Zoals reeds in eerdere Democraten
werd vermeld, heeft het HB een ad~
viescommissie landelijke organisatie
ingesteld. Deze commissie heeft inmiddels de inventarisatie van de
regionale organisaties en de daar

bestaande probl ~en, inzichten en
oplossingen afgerond. Het resultaat
hiervan is inmiddels aan de (sub)regiobesturen voor commentaar aangeboden. Op basis van deze inventarisati
is de commissie momenteel bezig een
structuurmodel voor de landelijke
organisatie te ontwerpen. Dit voorstel zal in de 2e Congresdemocraat
worden gepubliceerd.
e. Financiën. Op de congresagenda
zijn d1verse. financiele onderwerpen
vermeld. Hierbij is ook het financieel jaarverslag 1978 genoemd. Tot
op heden werd het financieel jaarverslag pas op het najaarscongres be
handeld. De penningmeesters van het
HB streven er naar dit verslag tijdi
beschikbaar te krijgen, zodat de
resultaten in het Congresboek kunnen
worden opgenomen.
Mocht dit onverhoopt niet lukken,
dan zal dit punt alsnog van de congresagenda worden afgevoerd.
Dit voorjaarscongres zal over een
aantal belangrijke onderwerpen moeten beslissen en het is daarom te
hopen, dat de leden in groten getale
deze ALV zullen bijwonen en hun rech
ten zullen uitoefenen door aan de
discussies en stemmingen deel te nemen. Daar het najaarscongres 1978
een financieel tekort heeft opgeleverd, beraadt het hoofdbestuur zich
nog over de toegangsprijs van tlit
congres. Enerzijds moet namelijk
naar een sluitende congresexploitatie worden gestreefd en anderzijds
moet zo veel mogelijk worden voorkomen, dat de toegangsprijs een beletsel vormt voor deelname.
In de 2e Congr?emocraat zal de toe·
gangsprijs~den vermeld.
D'66-ers: reserveer nu reeds 23 en
24 maart 1979 voor dit belangrijke
en hopelijk ook gezellige congres!!
Frans Rogier
vice-voorzitter
organisatie

VERHUIZING
Wij verzoeken u vriendelijk doch wel
héél dringend om uw telefoontjes tus·
sen 15 februari en 21 februari tot
een minimum te beperken. Daarna zijn
we weer tot veel berei.d.
Medewerkers secretariaat,
SWB en PSVI D'66.

-rI
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Cong!tugangeJt,
Ik. wcv.. daalt in het be.ûge. ge.zwc.hap
van me.nóe.n, aange.go!td tot het veJtbouwe.n
de.Jt 4ame.nle.ving, e.n ik zag he.n doende.,
boULUne.Ute.M, mw el.aa!t4 e.n timmeJr.lie.de.n
e.n boog het hoo6d e.n zoc.ht de. 6undame.nte.n,
nie.uv~gie.!t.-Lg e.n be.zongd; ik vond alle.e.n
mijn bude. 4c.hoe.ne.n die. daalt e.e.nzaam .6tonde.n
e.Jtge.Yl.6 op aaltde., ik veJtnam
a1.6 wind het !te.ppe.n van de. vel.e. voeten,
ge.utd!t.-l6tig naait de. toe.kom4t ondeJtWe.g.
Ik. wou wel. me.e.gaan, ik ge1.oo6de. ook
in monge.Yl.6tonde.n met veJtgulde. monden
e.n aJtme.n die. e.e.n bnug van l.-le.6de. .6laan.
maalt toe.n ik opk.e.e.k W{L6 het al te. laat:
ik. had e.e.n ogenblik niet me.e.ge1.e.e.6d
e.n ne.e.d-6 wcv.. ik e.e.n e.e.uwighud te.n ac.hteJt.
MaU!tU-6 Mak.
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(Uil: "Met twe.e. mate.n~ veJtzamel.bundel. van
Paul Rode.nko, u.-Ltge.ve.!t.-Lj Bakk.eJt)
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U I T N0 D I G I NG
voor de 24ste Algemene Ledenvergadering
van de Politieke Partij Democraten '66
op 23 en 24 maart 1979 in KRASNAPOLSKY
te ArHERDAM

STEMRECHT

concept agenda
Alle leden van D'66 hebben op
Algemene Ledenvergaderingen het
recht hun stem uit te brengen, wanneer zij tenminste aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.
Deze verplichting geldt volgens het
Huishoudelijk Reglement eerst op
1 juli van het lopende jaar. Op het
voorjaarscongres hebben dus ook leden stemrecht, die nog niet over
1979, ~aar wel over 1978 hebben betaald.
STEMKAARTEN WORDEN DUS ALLEEN UITGEREIKT Jl.AN LEDEN DIE HUN LID~1AAT
SCHAPSKAART 1978 OF 1979 TONEN.
Sommige leden hebben heftig geprotesteerd dat op het najaarscongres
1978 deze regel strak is gehanteerd.
Wij beseffen dat het een harde maatregel is, maar het is nu eenmaal in
een partij met circa 12000 leden
niet meer mogelijk is ieder lid van
gezicht en naam te kennen en ook nog
te weten of hij of zij contributie
heeft betaald.
Bovendien i? het nagenoeg onmogelijk
de volledige financiële ledenadministratie van 12000 leden mee te slepen naar een congres en niet doenlijk vier tot vijf congresmedewerkers met de controle op de ledenadministratie te belasten. Over de
rij van wachtenden zullen wij maar
niet spreken.
Daarom moeten wij de leden vragen
hun LIDMAATSCHAPSKAART of hun
BETAALBEWIJS mee te brengen.
Leden die nog geen contributie
hebben betaald worden verzocht dit
vóór 1 maart a.s. te doen. Het
secretariaat streeft er dan naar
nog tijdig voor het congres de lidmaatschapskaarten toe te zenden.
Frans Rogier
vice-voorzitter organisatie

vrijdag 23 maart 1979
20.00 uur

20.10 uur

20.45
21.30
22.15
22.45

uur
uur
uur
uur

10.30 uur
11.15uur

1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van
de congresleiding
2. Benoeming van notulen en stemcommi.ssie
3. Goedkeuring congresreglement
4. Financiën
a. overzi~ht financiële situatie 1979
b. goedkeuring financieel jaarverslag 1978
c. vaststelling contributieregeling 1980
d. vaststelling bijdrageregeling regio's
e. meerjarenraming 1980-1984
5. Jongerenorganisatie D'66
6. Toespraak partijvoorzitter
7. Beleidsprogramma- Ruimtelijke Ordening
8. Schorsing van de vergadering

9.
10.
11.

11.30
12.15
13.00
14.00
14.45
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

12.
13.

15.45
16.00
16.35
16.45

uur
uur
uur
uur

17.
18.
19.
20.

14.
15.
16.

zaterdag 24 maart 1979
Heropening van de vergadering
Algemene politieke moties (nationaal)
Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur en
Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
OPENING STEMBUSSEN
Besluitvorming binnen D'66
Toespraak Europese lijsttrekker
LUNCH
Europese politieke moties
Verkiezingscampagne Europees Parlement
Toespraak fraktievoorzitter
SLUITING STEMBUSSEN
Adviescommissie interne kandidaatstelling
Landelijke organisatiestruktuur
Uitslag stemmingen
Sluiting door de partijvoorzitter

Hieronder volgen enkele motiveringen
die misschien nog aardiger zijn dan
de uitslag.
-~QQe_~~~-~ll

POLITI~VAN HET JAAR

Ieder jaar houdt Rob Vermaas van het
weekblad De Tijd een ènquête onder de
parlementaire redacteuren van dag- en
weekbladen en actualiteiten-rubrieken
van radio en televisie.
De vraag die aan de journal is.ten qie
dag in dag uit (of: nacht in nacht
uit) werd gesteld was dezelfde als de
voorgaande jaren: "Het gaat om de man
of vrouw die volgens jou om welke reden dan ook in aanmerking komt voor
het predicaat "politicus van het jaar
1978". Het kan een kamerlid zijn, een
minister of staatssecretaris, een
partij-functionaris of iemand die op
een andere plaats een rol in de binnenlandse politiek speelt." 6~ journalisten hebben er aan meegedaan.
(Onder hen wah~n er een paar die vonden dat niemarid voor de titel "politicus van het jaar 1978" in aanmerking kwam.)
Een ieder kon drie namen op zijn of
haar lijstje invullen. De eerste keus
kreeg drie punten, nummers twee twee
punten en nummer drie kreeg één punt.
Het leverde het volgende resultaat op;
totaal aan·
tal punten:
1. Aantjes
62
2. Den Uyl
55
3. Terlouw
41
4. Van Agt
30
5. Boersma
23
6. Albeda
17
7. Lambers-Hacquebard
11
8-10. Van Houwelingen
10
Lubbers
10
Schakel
10
11. Kappeyne v.d. Coppello
7
12-15. Duisenberg, Vondeling,
Wiegel, De Ruiter
6
16-17. Andriessen, d.Klaauw
5
18-23. Brinkhorst, Jan Blokker,
Müller-van Ast, Voogd,
Molleman, van Thijn
3
24. Hans de Boer
2~
25-.29. Kremers, Nijpels, Opland,
W. Scholten, v.d.Spek,
Goudzwaard
31-42 Marcus Bakker, Max v.d.
Berg, ~1arcel van Dam,
Arie de Graaf, Hermes,
W.Kok, Kruisinga,
Peijnenburg, P.Pippel,
Jan Publiek, Rietkerk,
Van der Stee
1
Zoals u ziet komt D'66 er met een
derde plaats voor Jan Terlouw en een
zevende voor Ineke Lambers in deze
politieke 'Top-Tien' niet slecht af.
Ineke Lambers-Hacquébard werd hierdoor "Politica van het iaar".

-

(no.2)
Hij is gebleven nadat anderen hebben afgehaakt en hij blijft zich,
ondanks grote teleurstellingen voor
de publieke zaak beschikbaar houden
Knokt met vele winden tegen onverdroten voort.
Omdat-ie zo taai is als een reptiel,
een blok beton.
En eeuwig zingt hij zijn lied der
frustraties.

~~~-I~rl2~~ (no.3)

- Weet glashelder een eigen onafhankelijk geluid over het voetlicht
te krijgen.
-Heeft er het afgelopen jaar blijk
van gegeven de voorstellen van het
kabinet zakelijk te kunnen beoordelen.
- Omdat hij op het juiste moment de
juiste dingen zegt. Onder andere
in het Aantjes-debat en over de
oppositie van de PvdA.
-Omdat hij in woord en daad de poli·
tiek een beter aanzien tracht te
geven; omdat hij leiding geeft aan
een fractie die zakelijk en effectief oppositie voert; vanwege zijn
voortreffelijke-analyse bij de Algemene Beschouwingen.
- r1aakte een flinke 1 iberale partij
van D'66.
- Hij zorgde er het meest voor dat
rechts de meerderheid in feite
kwijt is.
gri~~-Y~~-8gt

(no.4)
- Omdat hij langzamerhand een beetje
boven zichzelf aan het uitgroeien
is. Hij houdt de club goed bij elkaar en begint bepaald aan politiek
gezag te winnen.
- Niet van beton alleen, maar inmiddels van gewapend beton.
- Het treffendste voorbeeld van onkruid dat niet vergaat.
- 1. De man die bleef zitten, waar
het om hem heen steeds leger
wordt.
2. Om de arrogantie, waarmee hij
op vrijdag de pers tegemoet
treedt.
- Is onovertroffen in het toebrengen
van schade aan de politiek en lijkt
het zelf niet eens te beseffen.
~~~e_êQ~r~~~ (no.5)
-Lekker links praten, rechts lekker
verdienen.
•
- Omdat hij als ARP-man in hart en
nieren de consequentie trok uit het
feit dat je met evangelische radicaliteit binnen het grijze CDA
niets kunt bereiken. ·
~il_8!~~~~

(no.6)
- Zijn taaie vasthouden aan rechtvaardigheid in de verdel.ing van
lusten en lasten, waarbij hij
problemen in het kabinet en conflicten met een onredeliik deel

van de vakbeweging durft te trotseren.
- Deze aardige man met in de politiek
twee linkerhanden verdient van mij
de troostprijs.
- Vastberaden, soepel, maa( met mate.
!Q~~~-~~~Q~r~=~~~g~~Q~r~ (no.7)

- Wegens haar uithoudingsvermogen om
telkens weer met goed gedocumenteerde en beargumenteer9e interventiei te komen, terwijl v~ijwel
niemand in de politiek doet wat
zou moeten: haar betoog niet alleen
op waarde schatten, maar er ook
nog wat mee doen.
- Een voortreffel ijk, uitermate hard·
werkend kamerlid, dat de contröl~
taak van het parlement nog enige
inhoud geeft. Charmant bovendien.
- Omdat zij als nieuw kamerlid zich
zeer snel in moeilijke problemen
heeft ingewerkt en haar standpunten uitstekend verdedigt.
~~~-Y~~-~Q~~~!i~g~~

(met Lub bers e)n
Schake 1 8-10
-Zijn kinderlijk geloof- beleden
in de Almelo-debatten - in de ondoorgrondelijke ethiek van het
CDA.
~~~~-~~QQ~!:'~

- Omdat hij snel heeft geleerd waarin een KVP-politicus groot moet
zijn: verhullend taalgebruik,
verhulde belastingpraktijken,
schaamteloze nevenverdiensten.
- Kenmerk van deze tijd.
~~~rt~~-~~~~~~l

- Een van de weinige CDA-ers die het
"wolmerk" niet draagt.
8~~~!i~~-~~ee~l~~-Y~~-~~_ÇQee~ll2

)

(no.ll
- Vanwege haar moedige - want tegen
eigen partij- en fractieleiding
in - pleidooien voor nieuwe partijpolitieke verhoudingen in ons land.
~im_Q~i~~QQ~!:'9 (met Vondeling,
Wiegel, De Ruiter, Anctriessen
en Van der Klaauw 12-151
-Nooit meer een vleesloze dag als
schildknaap van het Roomse en
Groene Front.

~~~~-YQ~~~!i~g

- Voor zijn verstandige besluit zijn
politieke carrière eervol in het
buitenland af te sluiten en niet
langer in het Nederlandse parlement de verkeerde mensen te hoeven
verdedigen.
8QQ_~~-8~it~r

- Omdat hij er als minister in een
rechts kabinet in lijkt te slagen
"linkser" te zijn dan zijn voorganger die dezelfde post bekleedde
in een links kabinet.
~r~~~-8~~ri~~~~~

- Omdat hij zich zonder grote kennis
van zaken op een sleutelpost handhaaft.
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- Het beste bewijs dat iedereen tegenwoordig minister kan worden (en
blij ven).
Laurens Jan Brinkhorst (met Jan Blok--~~~:-I~i-RDTT~~=~i~-Ast, Molleman,
Ed van Thijn en Joop Voogd 18-23)
- Omdat hij vaak de meest scherpzinnige peelnemer aan de kamerdebatten is.
- Omdat hij erin slaagt naar buiten
toe de indruk te wekken dat hij de
eerste man in de D'66-fractie is.

van het jaar". Eén van de motiveringen was:
- "Voor het laatst; en terecht:"
Zou deze motivering er een aanwijzing voor zijn dat de keuze van de
parlementaire journalisten een posthuum eerbewijs is voor de vele stof
die Aantjes hen om over te schrijven heeft gegeven? Zo ja, dan
wordt het belang van zo'n onderzoek
toch weer relatief.
Ernst Bakker
persmedewerker
D'66 fraktie

~ç.LY~Q_I~ÜQ

Nadere mededelingen o~er inleiders,
aanvangstijd enz. staan in de volgende Democraat,
Ook deze studiebijeenkomst staat
open voor all~ leden van D'66 en is
gratis. Opgave vóór 6 maart a.s. bij
het D'66-secretar1aat:
(tot 15 februari) Javastraat 6,
Den Haag, tlf.0?0-467188 1 453271;
(na 15 februari) Bezuidenhoutseweg
195, Den Haag, tlf.0?0-858303.
Herman Schaper
secretaris buitenland

- Een mens, zoals ik zou willen zijn.
H!Q~-Q~_êQ!r (nö.24)

- Zijn kinderlijk geloof - beleden in
de neutronenbomdiscussie - in de
vredelievendheid van het CDA.
Er~Q_Y~Q_Q~r-~Q~~ (met Kremers,
Nü~els, Opland en Scholten 25-29)
- Enige die normaal deed in Aantjesdebat.
D

I
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(no.30)
- Zou een partij kunnen maken.
- Ex aequo met Hans de Boer: voor de
knappe wijze waarop dit duo in de
opvolgingskwestie van Aantjes duidelijk maakte dat het KVP-primaat
binnen het CDA niet deugt om tegelijk aan KVP-er Lubbers de eer te
laten binnenkprt het kabinet te
fusilleren.
~!Q_~~~li~~ (met Marcus Bakker, Max
v.d.Berg, t·1arcel van Dam, A, de
Graaf, Hermes, Kok, Kruisinga,
Peynenburg, P.Pippel, Rietkerk
en v.d.Stee(no.31-42, die allen
1 punt kregen)
- Laat alle politieke onverstaanbaarheid over zich heen gaan.
M-~~rl!!~~

- De perfecte wijze waarop deze
Staatssecretaris van Onderwijs
er in slaagde een jaar niets
van zich te laten horen.
E:._EiQQ~l

- Prachtige vertaling van het gebeuren anno 1978 in het licht van
2002.
EQQ§_Y~Q_Q~r-~!~~

- Zijn vermogen met veel onverstaan·
bare woorden ook niets van enig
belang te kunnen zeggen.
~QQL8i~!~~r~

- De man die altijd staat te juichen
als iedereen boe roept: Van Agts
eigen ja-knikker.
Blijft over no.l, ~ill~~-8!Q!j~~:
de beste wil van de wereld
begrijp ik niet dat Aantjes "met
inachtneming van al zijn politieke
kwaliteiten die hij bewezen heeft,
gekozen kon worden tot "politicus

~1et

Op zaterdag 13 januari j.l. vond de
eerste van twee D'66-Europadagen
plaats in Utrecht. De ongeveer zestiio.
aanwezigen verdeelden zich 's och- tends en 's middags in twee discussiegroepen. Vier onderwerpen k~Jamen
zodoende aan de orde: democratisering, ontwikkelingssamenwerking,
landbouw en steun aan bedrijven in
moeilijkheden.
Per onderwerp was één inleider aangezocht. Deze had stellingen opgesteld die tevoren, tezamen met enige
informatieve brochures, aan de deel. nemers waren opgestuurd. Nadat de
inleiders hun stellingen hadden toegelicht, ontstonden er steeds levendige discussies over vragen als:
Moet hiervoor een Europese of nationale oplossing worden gevonden?
Ts zo'n Europese politiek wel mogelijk, gezien het verzet daartegen
van bepaalde landen?
Hoe kan zo'n politiek democratisch
bestuurd worden? E.a.
Van de inleidingen en discussies zijn
verslagen gemaakt die over enige tijd
als brochure zullen worden gepubliceerd, tezamen met de verslagen van
de tweede discussiedag.
TWEEDE EUROPA-DAG
Op 17 maart a.s. zal een tweede discussiedag over vraagstukken van Europese samenwerking plaatsvinden te
Amersfoort in "Kobus aan de Poort".
De onderwerpen zijn:
Wat kan Europa doen om de emancipatie te bevorderen?
- Het Europese milieubeleid.
- De noodzaak van Europese samenwerking voor de werkloosheidsbestrijding.
- Moet Europa één culturele eenheid~
worst worden?

Mr. H.J.Zeevalking
Burgemeester van Rijswijk
Uit zijn installatierede:
Juist als D'66-er heb ik begrip voor
de teleurstelling die mijn benoeming
in sommige.rijen moet hebben veroorzaakt, want hoe vaak werden wij Democraten wat dat betreft in het- verleden teleurgesteld als het ging om
burgemeestersbenoemingen elders?
Frans Rogier, sprekend namens de
partij, zei onder meer: Onze achterstand in de verdeling van burgemeestersposten is iets ingelopen. Het
aantal Nederlanders dat een D'66burgemeester heeft is van 0,1%~tot
0,5% gestegen. Dat is nog geen tiende gedeelte van ons stemmenpercentage. Er zijn dus nog wel enkele burgemeestersposten waar D'66 recht op
heeft.
De redaktie van de Democraat sluit
zich gaarne aan bij de vele gelukwensen die de nieuwe magistraat bij
de aanvaarding van zijn ambt heeft
ontvangen. De ambtsketen moge hem
niet verhinderen van tijd tot tijd
zijn pen te hanteren voor een bijdrage aan ons partijblad.
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toen ik hoorde dat ze op Buitenlandse
'Ik geloof dat wij ons niet teveel
Zaken werkte: ~at heeft haar vader
op Europa moeten verkijken. Europa
keurig geregeld. Een voor de hand
is een heel naar binnen gericht
liggende gedachte.
IN GESPREK MET
conservatief·bureaucratisch geheel
'Ik heb me hier echt ïn.moeten vechin de wereld. Juist IJ '66 moet dat
ten. Toen ik in 1973 terugkwam wilde
hardop durven zeggen. Ik denk ook
ik iets doen aan ontwik~elingssamen
SUZANNE BISCHOFF
dat we Eur.opa niet helpen door te
werking en-Tk begreep dat dat hier
roepen: '~ight or wrong, my Europe 11 '
moest gebeuren en niet daar. Op
projecten ginds kon je wel koken en
vegen en mensen versjouwen. Maar je
deed eigenlijk nooit iets wat de
'Toen ik in 1973 terugkwam heb ik
mensen daar zelf ook niet zouden
lang geaarzeld tussen PvdA en D'66.
kunnen doen. Ik moest het zoeken in
Suzanne Bischöff,
meer structurele ontwikkelingssamenBehalve het centralisme van de
werking: zorgen dat de Europese
Partij van de Arbeid - ik lees
landbouwpolitiek niet negatief werkt
net die redevoeringen van Den Uyl,
-geboren 31 juli 1950,
-na kleuter-, lager en voortgezet
voor de arme landen; zorgen dat we
en daar komt het weer aan alle kanonderwijs te l~ass(:!naar in 1968 naar onze grenzen niet dichtgooien, juist
ten op je af - viel me ook de manier,
op het moment waarop die landen iets
waarop ze met elkaar omgaan, niet
Utrecht,
-studeerde daar in vier jaar af aan · naar ons gaan exporteren. Zo kwam ik
mee. Je kunt veel hooggestemde ideade internationale richting van de
terug uit Bombay. Gepakt door de
len ver weg hebben, er moet i~ de
staatkundige afdeling (een soort
sfeer in Azië, geschokt door het
praktijk van alledag iets van te
7e faculteit die al niet meer
proeven zijn en ik kijk altijd erg
mechanisch leven hier. Ik herinner
bestaat) van de juridische faculme nog dat mijn eerste indruk hier
goed naar mensen in hun werksfeer.
was: wat zijn ze hier rijk in het
Bij D'66 kwam ik op het absolute
teit,
-zwierf een jaar door Azië en werkt
dieptepunt in 1975 op het congres in
sinds 1973 op Buitenlandse Zaken,
Leiden. Ik voelde me er meteen thuis
en werd lid. Ik ben mee gaan draaien
-stapte· in 1976 over naar het Direc4n de werkgroep Buitenland. Die
toraat Generaal Internationale
werkgroepen, dat is helemaal D'66.
Samenwerking,
Er was niets en toch ging iedereen
-is gehuwd met Arie Rijke~ maar wil
weer
praten, afspraken maken, stukuit emancipatorische overwegingen
ken
produceren
en uitwisselen ...
haar eigen naam blijven dragen.
toen ging' het vuurtje weer branden.
-is woensdag 24 januari beëdigd als
Handtekeningenactie, democraten op
lid van de Tweede Kamer en volgt
straat, nieuwe leden stromen toe.
daarin mr. H.J. Zeevalking op, die
En het besef alom: "Er moet zo'n
onlangs burgemeester van Rijswijk
partij zijn!" In die partij ben ik
werd.
uit wat je de 'school van Hans' zou
kunnen noemen. Ik zou het jammer
vinden als we door recente ontwikkelingen zijn critische prikken in de
'Ik ben van jongsaf een ontwikkelingspartij zouden moeten missen. Zijn
freak. Mijn geschiedenisleraar heeft
waarschuwing indertijd voor het
me op dat spoor gezet. Hij was een
"links inslapen, rechts wakker
sociale man, wat misschien wel moedig
worden" in D'66 heb ik me erg aanwas in Wassenaar. In Utrecht raakte
getrokken. Ik geloof ook erg in die
ik, het was midden in de universitai-"
onderlinge correctie van links op
re revolutie, politiek geïntereslinks. Wel betwijfel ik of je- wat
seerd. Toch bleef dat ontwikkelingsHans van Mierlo pleegt te doen werk me niet loslaten en in 1972 trok
voor het meten van de progresslvlik als quasi-hippie naar Azië. Ik
teit de PvdA als maatstaf moet gewilde de ontwikkelingsprojecten van
bruiken. Je kunt toch niet zeggen
Westen. En kort daarna besefte ik:
dichtbij zien, meemaken hoe het in
".Socialisten zijn per definitie
wat zijn we eigenlijk arm in het
het veld toegaat. Die Europese en
progressief"? Kijk maar eens. rond
Westen.
Amerikaanse hippies vond ik bar verin Europa. Die jongens in Eng(:!land
Ik wilde dus aan de slaq. Kwam wel
velend. Ze zaten de hele dag te roken op Buitenlandse Zaken, maar vooren Duitsland, dat heeft met progresop het strand en, met de travellerssief, zoals ik het bedoel, weinig te
lopig nog niet op ontwikkelingshulp.
cheques in hun rugzak, aten ze
maken. Je zult het nog meemaken Jan Pronk heeft me later eens ver's avonds van de gastvrijheid va~
ook hier in Nederland - dat sociateld dat hij ook dacht: wat moet dat
zeer arme inlanders.
listen, tuk als zij zijn op korte
mens hier, enfin, hetzelfde wat jij
Suzanne Bischoff kijkt een beetje
termijn successen vanwege hun
dacht, maar blijkbaar zijn vooroorboos als ik zeg dat ze zelf ook niet
delen op den duur toch weg te werken, achterban, veel conservatiever blijonbemiddeld was. Ze staat op het
ken te zijn dan ze zich graag voorwant ik heb nu al een paar jaar een
punt om echt verontwaardigd te wordoen bij de aanpa~ van economische
dagtaak in de handelspolitieke en
den als ik haar vertel wat ik dacht
problemen. '
grondstoffensector van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
'Ik moet altijd lachen als Westerse

DE DEMOCRAAT

vaneen
partljganger

mensen, die in hun eigen systeem
Zoonslavernij en dat soort dingen
heel gewoon vinden, met omfloerste
stem over de rechten van de mens
gaan praten '

~i~~LQ~JEQ~!::~~t

Maar dat ruil je nu voor het Binnenhof. Wanneer werd je lid van de
partij en waarom?
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'Ik moet daarom ook wel een beetje
lachen, als Vondeling in de Gastrubriek van de Democraat schrijft
dat er geen economen zijn in D'66.
Laat hem de ledenlijst nog maar eens
nalopen. Zo uit mijn hoofd noem ik
De Beer, Labohm, Chin, maar er zijn
er meer, misschien niet zo bekend
als Tinbergen, niettemin economen.
En dat wij geen duidelijk antwoord
zouden hebben op vragen die de
economische ontwikkeling nns stelt,
kan Vondeling eenvoudig niet menen.
Terwijl wij tenminste nog een poging
doen om enkele echt structurele
oplossingen te geven, zegt hij, dat
wij ons daar niet over durven uitspreken, terwijl de PvdA dat juist
niet doet. Zij kan dat waarschijnlijk ook niet vanwege haar achterban, maar het is vreemd om dat
dan D'66 te verwijten. Misschien
dragen we niet altijd de goede oplossing aan·- en iedereen mag daar
critiek op hebben - maar wij durven
tenminste een aanzet voor oplossingen te geven.
Even vreemd vind ik het als hij
zegt dat D'66 niets doet voor de
"gewone man". Hij heeft wellicht
gelijk als hij bedoe)t dat we in ons
politiek handelen te weinig uit zijn
op electoraal suctes. Als hij dat
bedoelt met zijn uitspraak dat politieke strijd niet alleen een intellectuele bezigheid is, maar ook een
gevecht om de doodgewone, onzindelijke, vulgaire macht, dan is dat
misschien wel waar. Hoewel ik me
afvraag of niet veel van die zogenaamde "doodgewone" mensen het
langzamerhand doorhebben dat oppositie voeren iets méér is dan aanhoudend roepen dat de gevolgen van
Bestek '81 uitsluitend op de ruggen
van de minst bedeelden drukken.'
~i~b~i~9~~9i~~~~~i~

Ik neem aan dat door het uittreden
van Henk Zeevalking en jouw komst
er een zekere herindeling van taken
moet komen. Wat ga je precies doen
in de fractie?
*
'Er komt inderdaad een herindeling
Ik krijg ontwikkelingssamenwerking.
Dat ligt misschien voor de hand,
maar ik ben erg blij dat Jan Terlouw

'Wij hebben in onze burgerlijke
democratie een zekere mate van welvaart gekregen. Wij zijn er nog lang
niet, maar relatief gesproken zijn
we erg ver. Als ik het vergeli/k met
alle andere landen dan zijn we misschien alleen wat opvoeding betreft
nog wat achter. Zo'n stelsel van
permanente educatie, dat komt hier
niet zo gemakkelijk van de grond'

Je weet toch totaal niet voor welke
politiek je kiest al·s je daarover nG
een uitspraak doet. D'66 kiest voor
zijn eigen links-liberale Europese
politiek.'
Wij gaan intussen wel in discussie
over de grondslagen van de partij.
Wat vind je daarvan?
'Daarin vertegenwoordig ik helemaal
het D'66-standpunt: veel discussiëren, weinig opschrijven en over dat
weinige weer onmiddellijk in de
discussie.'
.
Denk je niet dat een partij waarin
alle leden een eigen politiek geweten hebben beter is dan een partij
met een partijgeweten?
'Jij bent typisch zo'n democraat van
het eerste uur, toen de mensen elkaar
nog kenden en niemand behoefte had
aan structuur. Maar die.tijd is voorbij. Je kunt dat vervelend vinden,
maar je moet echt beseffen dat er ook
binnen D'66 nu veel mensen zijn die
het wil afstaan. Verder handelspolitiek, wat ik een heel gelukkige
combinatie vind met het eerste. Rond
de idee~n over een nieuwe internationale economische orde, kun je van
daaruit denk ik, in uitwisseling met
Maarten Engwirda, je nationale en
internationale economische politiek,
ook ten opzichte van de ontwikkelingslanden, op elkaar afstemmen.
Verder krijg ik de Mvan CRM. Dat
betekent onder meer de vrouwenemancipatie, waar ik erg blij mee ben.
D'66 doet naar buiten wel heel
ge~mancipeerd, maar er is op allerlei terreinen toch nog wel een en
ander te doen. Elida Wessel heeft in
haar eentje al erg veel gedaan. Ik
geloof dat we vooral de vrouwen zelf
extra moeten blijven stimuleren om
echt die doorbreking van dat rollenpatroon te bereiken. Daar wil ik
samen met de emancipatiecommissie
hard aan gaan werken in de partij en
in de Kamer.'
Je manifesteert een tamelijk onafhankelijk geluid. Ben je niet bang
dat je je straks op het Binnenhof
regelmatig zult moeten conformeren
aan het fractiestandpunt?
'Ach nee, democraten kunnen toch
alles uitpraten. Daar ben ik niet zo
bang voor. Bovendien heb ik wat ervaring met delegatieberaad op een
aantal internationale conferenties
als UNCTAD en dergelijke. Ik hecht
wel waarde aan een goed fractiestandpunt. Laat de anderen maar proberen
onze partij de richtingendiscussie
in de maag te splitsen. Als je 't mij
vraagt denk ik dat die discussie
eerder moet plaatsvinden binnen het
CDA, de PvdA en de VVD. Bij alle drie
eerder dan bij ons. En kijk eens in
Europa. Iedereen vraagt zich af waarom die drie D'66ers zo onduidelijk
zijn dat ze niet ronduit zeggen bij
welke fractie zij zich wensen aan te
sluiten. Maar dat is het probleem
niet. Die fracties zijn onduidelijk.

'De heilsstaat van Marx is een
stilstaand feit. lJ aar is nooit over
nagedacht hoe die zich bij gewijzigde omstandigheden zou kunnen ontwikkelen'

behoefte hebben aan geborgenheid,
aan aanwijsbare herkenbaarheid. En
die de heftige discussie die daaraan
vooraf moet gaan graag aan anderen
overlaten. We zijn geen loslopende
club meer, we zijn een partij binnen
het systeem. Maar je hoeft je er niet
zo druk over te maken, want zolang
er nog mensen in de partij zitten
- en die zijn er gelukkig -die
direct klaar staan om alle heilige
huisjes weer omver te trappen, kunnen we best een oaar van die huisjes
bouwen.'
'
Stijn Verbeeck
*Zie voor een herindeling van taken
in de Kamerfractie de volgende
Democraat.
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"r.Jijn tweede zorg is wel hoe je met
deze gatalsverhoudingen voor ogen,
en op zo'n grote afstand van de
thuismarkt, de band met de partij,
met de leden en met de kiezers kunt
·onderhouden. Want naast.het eigenlijke parlementaire wer.k zie ik dat
als het tweede belangrijke aandachtsgebied. Een geweldige opgave
zeker voor een partij als de onze.
Ik hoop dat we er als PARTIJ in zullen slagen aan dat v~aagstuk alles
te doen wat nodig is en dat is veel!
Dames en heren, wie kennis neemt
van de geplande voorlichtingsactiviteiten - landelijk - voor de verkiezingen van 7 juni, ontkomt niet aan
de indruk dat we in vijf maanden hebben in te halen wat gedurende twintig jaar volstrekt verwaarloosd is:
de burgers duidelijk te ,maken dat de
EEG iets anders is dan het Eurovisie-songfestival.
D~t de EEG, juist onderstreept door
d1e komende verkiezingen, omgevormd
~~I-~~~-B~Q~_Y6~_668_Q~_§Q~Q~
moet .gaan worden tot een echte gelijsttrekker Europese
meenschap van Europese burgers. Dat
verkiezingen
er een Europese Gemeenschap moet komen, die meer is dan het bureaucra"Twaalf jaar geleden - het was op
tische, niet-democratische gecontro27 decembe~ 1966 - congresseerde
leerde, ondoorzichtige en overmachD'66 in Krasnapolsky, Amsterdam".
tige, ver van de burgers afstaande
apparaat, dat zetelt in torenhoge geZo begon Aar d.e Goede de toespraak
bouwen in het moderne Babylon."
op 13 januari jl. in Utrecht bij
zijn verkiezing tot 1ijsttrekker van
Ook al krijgt het Europese parlement
p'66 voor de verkiezingen van het
slechts wei~ig bevoegdheden: "D'66
Europees Parlement.
.
ziet een verdere groei naar EuropeHij ging daarna. voort met een terugse samenwerking als wenselijk en onblik van het werk in de partij, in
vermijdelijk. Voor die zaken die een
de. Tweede Kamerfractie en als Staats- bovennationale dimensie hebben. De
secretaris van Financiën.
'
Nederlandse samenleving, onze welvaart en welzijn, onze hanaëT en in"Dames en heren, voordat ik wat gedustrie, ons milieu, landbouw en
dachten aan u ga voorleggen over
vervoer, en noemt u maar op, zijn in
enkele kernthema's, die hopelijk.
een belangenverstr.engeling met die
een bijdrage vormen voor· verdere
van onze buren in Europa tot lotsverdiscussie, in de partij, in de cambondenheid veroordeeld. Eén Europa
pagne en straks in het Europees Parof geen Europa. Onze veiligheid kan
lement, nog twee verzuchtingen.
alleen
bestaan bij een Europese veir1ijn eerste probleem is hoe je in
dat grote gezelschap politiek gespro- ligheid. Ieder Europees land op zichzelf biedt een te beperkt kader voor
ken op de been blijft, dat je niet
de
grote problemen van onze tijd.
ondersneeuwt. Natuurlijk zorgt u erIk noem u een paar voorbeelden:
voor dat die tweede zetel er komt.
- de oplossing van het werkgelegenMaar dan nog. Zeker, we - u merkt
heidsprobleem, uan de economische
nu dat ik in het meervoud spreek inzinking die structurele kenmerzullen niet bij elk onderv1erp het
ken vertoont, ligt niet in "Bewoord .voeren, De "Verordening tot
stek '81" - dat wist u trouwens al
vaststelling van het maximale vocht- maar in een gemeenschappelijke
gehalte in ananasvezels""zullen we
aanpak, door de ~uropese Gemeenonbesproken laten, evenals de "Regeschap, en dan nog in samenwerking
len betreffende het gebruik van stemmet andere grote economische machpelinkt bij de uitvoer van eendeten als de Verenigde Staten, Japan
eieren" - ik noem maar iets -. Het
e.d.
probleem wordt een stuk dringender
met een zeer beperkte spreektijd van - de aanpak van het energie-vraagstuk ligt voor Nederland niet alzeg 5 minuten bij een echt belangrijk
leen in Den Haag; de energie-cri·onderwerp zoals de behandeling van
sis van 1973 - en wie weet of iets
de gemeenschapsbegroting en de daardergelijke zich niet binnenkort
mee gepaard gaande botsing tussen
herhaalt, zie Iran - heeft dui~e
Parlement;, Mini sterraad en Commislijk gemaakt dat Europa~kwetsbaar
s ie, zoals die·zich .. onlangs vooris. Alleen een Europese energiedeed in Luxemburg. "Net voldoende
politiek kan voorkomen dat we in
voor een stemverklaring" hoor ik een
het slop raken.
tweede Kamerlid zeggen."

het heeft geen zin te denken dat
we ons kleine stukje Europa, dat
NederTand heet, veilig kunnen houden door hier geen kerncentrales
meer te bouwen, terwijl vlak over
onze grenzen, bij.,Antwerpen, bij
Luik, bij Kalkar, en langs de Rijn,
de atoominstallaties verrijzen.
Zonder enige Europese coördinatie
overigens op dit moment. Europees
moet dat worden besproken en geregeld.
- het is zinloos Nederland te overdekken met waterzuiveringsinstallaties als we ook niet - en opnieuw:
in Europees verband - ervoor zorgen dat onze grote riveren,de zeeen die ons omringen, de stranden
waar we recreëren, beveiligd gaan
worden tegen de grote bedreigingen
die weizelf hebben geschapen.
Ik geef slechts een paar voorbeelden; ze zijn nog met vele aan te
vullen."
Uit de vijf kernthema's die De Goede
in de komende maanden en later in
Straatsburg van belang acht:
"Een Democratisch Europa.
In de eerste plaats zullen we er alles aan moeten doen dat de landen van
de Gemeenschap, met alle onderlinge
verschillen, parlementaire democratieën zullen zijn en blijven. Dat is
echt niet zo'n vanzelfsprekende zaak
als het ~1el lijkt.
- heeft Frankrijk niet meermalen laatstelijk nog in 1968 - gewankeld
op de rand van een echt Generaalsbewind?
- wordt de democratie in de Bondsrepubliek niet van tijd tot tijd belaagd door opkomende nationaalsocialistische en fascistische
stromingen?
- is er in Italië niet meermalen
sprake geweest van dreigende staat~
grepen?
En hebben de Rode Brigades er de
jongste periode geen blijk van gegeven dat geweld en terreur ook
als middel wordt gezien en gehanteerd om gelijk te krijgen?
- en staan er op dit moment niet
drie Zuid-Europese landen in de
wachtkamer van de EG, die tot voor
kort - alle drie - door dictaturen
werden geregeerd? In Griekenland
werden de kolonels verdreven. In
Portugal verdween Salazar. Spanje
zag - eindelijk - Franco verdwijnen.
In alle drie deze landen balanceert de parlementaire democratie
nog tussen een afschuwelijk verleden en een onzekere toekomst. Tussen hoop en vrees. Griekenland
worstert met grote economische problemen, gezinnen worden uiteengescheurd: er moet immers brood op
de plank zijn en dat is alleen in
het Westen te verdienen.
Portugal sleept zich van de ene
regeringscrisis naar de andere en
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ook daar: zonder ingrijpende ecomische nulp van IMF en EEG fs·er
nauwelijks kans op,overleving.
En ih Spanje blijven generaals de
jonge democratische samenleving
slapeloze nachten bezorgen. Bedreigingen te over !
Dames en heren, ik geloof dat een
Democratisch~Europa niet vanzelf ontstaat en voortbestaat. De·democratie
wordt altijd weer en overal bedreigd.
Die moet bewaakt worden en er moet
vóór gewaakt worden. Ik ge 1oof dat
een Europees Parlement een forum moet
zijn waar voor het behoud en de versterking van de parlementaire democratie in - straks - 12 aangesloten
landen bij voortduring moet worden
gewaakt en zonodig fel moet worden
gestreden.
Niet dat een parlementaire democratie op zichzelf een garantie zou
zijn voor een democratische samenlevlng in zijn geheel. Daarvoor is
meer nodig en daarmee kom ik op een
tweede runt.

Een Veilig Europa
Dames en heren, een Europa dat
slechts veiligheid voor zichzelf bedingt is een onveilig Europa. Europa
moet veel meer een stimulerende faktor worden in de procesgang naar behoud en. versterking van de wereldvrede. One world or none !
Ik vind dat er toenemende mogelijkheden moeten komen dat Europa via een
toekomstige gemeenschappelijke buitenlandse politiek zichzelf actiever betrekt bij eigen en andermans lot.
De zaken niet teveel overlaat aan de
twee grootmachten die elkaar zozeer
wantrouwen en die, als het erop aankomt, eerst en vooral het eigen belang zullen dienen. Het Europa van
de 9 - straks van de 12 - mag er
voorts niet in berusten dat Europese
landen in het Oosten, Rusland zelf
inbegrepen, blijvend tot een andere
wereld behoren. Waarom zou een genereus aanbod van de Europese Gemeenschap aan Oost-Europa om tot een stel
selmatige uitbreiding van de betrekkingen op velerlei gebied te komen
In een democratisch Europa kan een
niet tot wederzijds voordeel kunnen
mentaliteitsvorming, het kweken en
strekken? Zou een fundamentele disversterken van een democratische gezindheid niet worden gemist. Democra- cussie in het Europees Parlement, in
aanwezigheid van parlementaire deletie is niet slechts een systeem,
gaties uit het Oostblok, over een
het is ook een houding!"
Europese vredespolitiek niet een bijdrage, ja wellicht een doorbraak ~un
'D'66 streeft - het is al vaker genen betekenen? Het moet op zijn minst
zegd - naar een maatschappijmodel geprobeerd
worden !
ook op het Europese vlak - dat leidt
Europa heeft een taak met betrekking
tot handhaving en vergroting van intot de wereldvrede, heeft een taak op
dividuele ontplooiingsmogelijkheden.
het vlak van de mensenrechten maar
Deze ontplooiing moet geschieden in
ook met betrekking tot verheffing van
vrijheid en verantwoordelijkheid,
het levenspeil in die vele gebieden
naar eigen inzicht en overtuiging,
op de wereld waar zozeer geleden
in solidariteit met de medemens en
wordt.dat voor velennog slechts de
zonder politieke, sociale en econodood in ellende de verlossing betemische discriminatie van anderen.
kent.
Ik voeg hier gaarne aan toe dat exEn
hiermee, dames en heren, kom i.k
tra aandacht moet worden gegeven aan mijn derde thema:
ook in Europees verband - aan emancipatievraagstukken.
Een met de Derde Wereld Solidair
Europa
Een derde punt dat bij een democra\·Ie v1eten dat de Oost-~lest-tegenstel
tisch Europa uiteraard niet mag ontling de afgelopen dertig jaar de inbreken is de democratisering van de
instellingen van de Gemeenschap zelf. ternationale politiek heeft beheerst.
Ik denk dat de komende periode - veel
Met de verkiezingen van l juni komt
er een echte politieke dimensie bij
sterker dan nu reeds het geval is beheerst gaat worden door de Noordin het Europese proces, die ·van grote betekenis kan worden. De politieke Zuid-problematiek, de verhouding
stromingen in Europa, geworteld in
rijk-arm.
Uit puur eigenbelang en uit solidarina ti on a 1e onts taansprocesse r) ,v/Orden
gedwongen op Europees niveau, en dat
teit met de Derde Wereld zal Europa
van dag tot dag, kleur te bekennen
niet meer kunnen blijven volstaan
met geldinjecties en incidentele
in zaken die niet langer meer natiohulpacties in de ergste noodgebieden.
naal kunnen en mogen worden opgelost
Er is zeker al het een en ander gedoch om gemeenschappelijke Europese
oplossingen vragen. Ik gaf daar reeds beurd, de samenwerkingsaccoorden
aanduidingen van. Versterking van de
van Lomé zijn daar een voorbeeld van.
~1aar fundaGemeenschap mag niet betekenen een
menteler zal zijn dat na vier half of
overtrokken centralistisch geza~,
heel mislukte Unctad-conferenties
maar moet stoelen op een zo open mogelijke besluitvorming, echte conde komende in mei a.s. in Manilla
trole- en mede-wetgevingstaken door
slaagt. Slaagi in die zin dat niet
alleen onze grondstoffenschaarste,
het'Europees Parlement en een beleid
dat het veelkleurige palet van lanonze strategische afhankelijkheid,
den en regio's respecteert.
ons beperkt territóir allesbepalend

zullen ZlJn voor de uitkomst. Maar
naast welbegrepen Europese belangen
moet een belangrijk oogmerk zijn dat
het levenspeil van vele miljarden in
de Derde l~ereld wordt verbeterd, een
levenspeil dat ook dan nog zeer bescheiden zal zijn in vergelijking
met dat van ons. Europa moet daarin
zijn eigen rol spelen. Nieuwe arbeidsverdelingen tussen rijke en
arme landen mogen niet worden tegengewerkt. Protectionistische tendensen moeten bestreden worden, èn uit
lijfsbehoud, maar vooral uit solidarHei t.
Een Schoon Europa
De ontwikkeling van de industriële
samenleving na de laatste wereldoorlog heeft in een hoog tempo en in
grote omvang plaats gehad; Dat heeft
grote wel vaart gebracht. llij hebben
er ook onheilspellende nevenverschijnselen mee opgeroepen. De laatste
tien jaren pas zijn we ons dat bewust
geworden. Toen de Tweede-Kamerfraktie
van D'66 - het was in 1968 - bij de
begroting van Economische Zaken vroeg
de ongekende expansie van dat ogenblik
voortaan vergezeld te laten gaan van
ecologische studies, van inschakeling
van milieu-deskundigen, greep.de toe~
malige Minister de Block de interrup~
tie-microfoon en vroeg: "U spreekt
over ecologen, wat zijn dat voor dingen?" Het Was D'66 dat het initiatief
nam tot de formatie van de Commissie
~~ansholt die de problematiek van de
Club van Rome politiek heeft trachten
te vertalen. Gelukkig is er het nodige
op gang gekomen. Het besef dat er
·
grenzen aan de groei zijn wordt evenwel opnieuw bedreigd nu er economische
problemen zijn. Eerst werkgelegenheid,
dan pas het mili~u. dreigt het nieu~e
devies te worden.
Onze opdracht zal moeten zijn veel
aandacht te geven en te vragen voor
een goed ruimtelijk ordeningsbeleid,
te waarschuwen tegen verdere superconcentraties als Rijnmond en Ruhrgebied, afspraken te bevorderen over
maxima waarmee het milieu kan worden
belast, vestigingseisen van industrieen die vervuiling teweeg brengen,
routes van olietankers, behoud van
onvervangbare natuurgebieden in Europa, het schoonmaken en houden van onze rivieren en zeeën, het bevorderen
van een veel zuiniger aanwending van
grondstoffen, een goede energiepolitiek die verspilling tegengaat en
grote gevaren - kernenergie - onderkent en daar wat aan doet.
Een Welvarend Europa
Dames en heren, het zou in dit bestek
te ver voeren de zeer vele facetten
die aan dit thema verbonden zijn te
gaan belichten. Ik vermoed dat de binnenkort te houden tweede Europadag
daar meer gelegenheid voor zal bieden.
Puntsgewijs wil ik nu volstaan te vermelden waaraan 0'66 naar mijn mening
aandacht zal moeten besteden.
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- Het grootste vraagstuk is momenteel
de werkgèlegenheid. Ik denk dat,
mochten we het vraagstuk van de
werkgelegenheid in Europa niet grondig aanpakken, dat een levensgrote
bedreiging kan gaan vormen voor de
politieke, democratische en maatschappelijke stabiliteit in Europa.
De burgers willen zekerheid, veiligheid en een toekomstbeeld dat niet
al te somber is. Als die dingen
gaan wegvallen, ontstaan allerhande
stromingen, die het proces van on~
zekerheid, onveiligheid en onmaatschappelijkheid zullen versnellen.
De onaanvaardbaar hoge jeugdwerkloosheid is zo'n probleem waarvan
de mogelijke gevolgen worden onderschat.
'
-De veel te grote ongelijkheden in
inkomen en bestaansmogelijkheden
tussen de verschillende landen en
regio's in de Gemeenschap moeten
versneld worden gereduceerd. Harmonisatie van belasting-systemen,
van belastingdruk, van sociale verzekeringen, het zal op den duur
onontkoombaar blijken.
- Contr6le op de economische macht
moet worden versterkt. De multinationale ondernemingen dienen niet
te kunnen domineren in economische
processen en ontwikkelingen. Grotere doorzichtigheid, betere contröl~
democratisering binnen de bedrijven. maatregelen - internationaal tegen belastingontwijking zijn nodig.
- Grote aandacht moet worden gegeven
aan de achtergestelden in Europa,
de gastarbeiders, etnische minderheden.
- Technologische vernieuwing en industriële herstructurering moeten
worden bevorderd. De economische
mogelijkheden van de lidstaten
hangen immers af van posities op
de wereldmarkt, van concurrentieverhoudingen, van kwaliteit en hoedanigheden van nieuwe producten."
De Goede rondde zijn betoog af met
twee opmerkingen:
'i. Op het congres in Breda - 4/5 november jl. - is gesproken' over onze
oriëntering op de verschillende stromingen in het Europees Parlement.
Ik constateer dat grote eensgezindheid is gebleken over de voorlopige
onafhankelijke opstelling. Ik heb
aan die discussie deelgenomen en
daaruit mag gebleken zijn dat ik daar
geheel achter sta. De aangenomen resolutie terzake is voor mij geheel
en al aanvaardbaar. Wel wil ik mijn
scepsis tot uitdrukking brengen ten
opzichte van diegenen die spreken
over een vierde stroming in Europa,
die tot stand zou moeten komen door
samenwerking van partijen die niet
tot de drie hoofdstromingen willen
behoren zoals - voorlopig ~ D'66.
Die basis - het niet behoren tot lijkt mij ondeugdelijk. Veel meer geloof ik dat waar de hoofdstromingen
- alle drie - zowel progressieven als

conservatieven zullen bevatten nationalistisch denkenden en Europees denkenden, een regelmatig appèl op medewerking aan een progressief Europees
beleid, middels stemgedrag tot uitdrukking komend, op den duur productiever zal zijn, scheidslijnen zullen
opleveren die een basis zouden kunnen
gaan vormen voor heroriëntaties; wellicht later voor nieuwe partijformaties, Europees georiënteerd. Laten
we ons niet overgeven aan mateloze
overmoedigheid dat wij wel eens eventjes de bezem door het politiek Europa van vandaag zullen halen. Mijn
idee is dat zeker de eerste twee à
drie jaar nodig zullen zijn als een
fase van oriëntering dáár en van rapportering naar hier. Een goede disèussie op een daaraan te wijden Europa-congres te zijner tijd zal on~ dan
verder de weg moeten wijzen.
2. Mijn tweede opmerking betreft de
komende campagne.
De verkiezingen gaan ove.r Europa. Het
slagen daarvan wordt op zijn minst
door twee factoren bedreigd. De eerste is de onverschilligheid bij de
burgers waarover ik reeds sprak.
Het tweede wat dreigt is dat nationale verhoudingen, tegenstellingen zo
u wilt, en het partijpolitieke geharrewar, de aandacht van de Europese
zaken zal afleiden. Zeker, Den Uyl,
Terlouw, Lubbers, Rietkerk, ook zij
zullen zich hopelijk inzetten, maar
dan wel terzake van de onderwerpen
waarover het nu gaat, moet gaan!· En
dat is Europa.
Dames en heren, deze Europa-dag was
ons startschot voor de komend~ Europese verkiezingen. De strijd om
Straatsburg is begonnen, voor mij als
lijsttrekker, maar ook voor U, allemaal !
(~amenv~ng doo~ P~et

.van
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VAN DE' FRACTIEVOORZITTER

Ofschoon in de vorige Democraat uitvoerig verslag is gedaan over de procedures rond de kandidaatstelling
voor de Europese verkiezingen, kom
ik daar toch nog even op terug. Naar
ik hoor doet namelijk in de partij
het gerucht de ronde dat ik me tegen
de kandidatuur van Hans van Mierlo
zou hebben verzet. Dat is onzin.
De werkelijkheid is als volgt.
Tot het congres in november wist ik
niet beter of zowel Brinkhorst als
Van Mierlo zouden zich kandidaat
stellen. Ik vond beiden zeer ge~
schikt als lijsttrekker, al zag ik
Brinkhorst niet graag vertrekken uit
de fractie. Tijdens het congres hield
Van Mierlo een toespraakje dat enige
beroering wekte en waar velen me over
hebben aangesproken en beluisterde
Brinkhorst dat nogal wat mensen in
de partij vonden dat hij in de fractie hoorde te blijven.
Het gevolg van dat laatste was dat
Brinkhorst in de daarop volgende
week mededeelde te overwegen af te
zien van een kandidatuur. Ik heb er
toen bij hem op aangedrongen dat
niet te doen, ondanks het nadeel
voor de fractie dat zijn eventuele
vertrek zou betekenen. Ik vond het
namelijk een eis van democratie in
eigen kring dat de partijleden echt
moesten kunnen kiezen tussen gelijkwaardige kandidaten (in de zin van
even algemeen bekend), nu op het
congres die kandidatuur zo'n politieke lading had gekregen. Ik vond
onverminderd dat beide kandidaten
zeer geschikt waren voor de functie,
op voorwaarde dat de partij voor hen
koos. Behalve het innemen van dit
standpunt, dat ik voor niemand geheim heb proberen te houden, heb ik
geen acties ondernomen ten aanzien ~
van deze zaak.
Tenslotte verheug ik me er over dat
we intussen in Aar de Goede een
prima lijsttrekker hebben.
Jan Terlouw.

STEMRECHT
ALS U WILT STEMMEN Qp
HET CONGRES ......•••.
LEES BLZ. 3.
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WAAROM NIET NAAR HET
EUROPEES PARLEMENT?
Het laatste jaar heb ik steeds rekening gehouden met de mogelijkheid
dat ik mij kandidaat zou willen stellen voor het Europees Parlement.
Voor- en nadelen daarvan - zowel in
politiek als persoonlijk vlak liggend - hielden elkaar ·vaak zozeer in
evenwicht, dat ik besloot mijn beslissing daarover zo laat mogelijk
te nemen en in ieder geval na het
congres. Het Dagelijks Bestuurwaarmede ik hierover gedurende de gehele periode een prettig en vruohtbaar contact heb gehad - was hiervan
op de hoogtè. Zo kon het gebeuren
dat velen op het congres doo~ mijn
interventie de indruk kregen dat ik
mijzelf reeds kandidaat had gesteld
hetgeen niet het geval was. Het on-'
derstaande is niet geschreven uit
een behoefte aan rechtvaardiging,
klacht of beschuldiging. Het is een
zo feitelijk mogelijke uiteenzetting
- op verzoek van de Democraat - van
e~ke~e gebeurtenissen en overweginge~
d~e 1nvloed hebben gehad op mij~ uitelndelijke beslissing me niet kandidaat te stellen.
Net Laurens Jan Brinkhorst heb ik in
de kleine geschiedenis van de partij
veel en prettig samengewerkt. Onze
'Vnzichteninzake Europa kwamen en komen in grote mate overeen. Ook t.a.v.
de rol die D'66 de komende jaren
in het Europees Parlement zou moeten
spelen (alsmede in de verkiezingscampagne) waren we het in grote lijnen eens. Qua politieke geaardheid
was er, als het dan moet, hoogstens
het verschil, dat hij zich binnen
de doelstellingen van D'66 meer liberaal voelt en ik meer sociaal-democraat. Een mixture overigens die door
de hele partij loopt en juist een
krachtig element in de identiteit

va~.D'~~ zou kunnen zijn, indien ZlJ
vrlJellJk werd erkend in plaats van
we~gestopt in de voorlopig nogal
na1eve droomcontructie van een vierde stroming. In augustus schreef
Brinkhorst mij een brief, waarin nij
mededeelde dat hij een gesprek met
mlJ wilde omdat hij ·zelf in de laatste maanden belangstelling had gekregen voor het lidmaatschap van
het Europees Parlement. Voor mij
was dat een nieuw gegeven. Aan de
ene kant was het een opluchting te
weten dat- wat ik ook zou besliss~~ - er in ieder ~eval een prima
llJSttrekker zou z1jn. Aan de
undere kant zag ik er - gezien onze
v~orgeschiedenis - tegenop om in de
e1gen partij met hem in competitie
te gaan. Bovendien vreesde ik dat
een keuze tussen hem en mij ten onrechte zou kunnen worden ervaren als
v~ora~ een keuze voor een politieke
ncht1ng van de partij. Dit i·mmers
w~s niet "het geval, en het geval was
n1et aan de orde.
~it was echter niet meer dan een be9enking.·Van groter betekenis was de
vraag of in het geval van een ticket
Brinkhorst-van Mierlo, of omgekeerd,
hetgeen door een ieder als sterk
werd ervaren, beide personen bereid
waren genoegen te nemen met een
tweede plaats, indien de verkiezings·
uitslag dit zou uitwijzen. In een
gesprek in september stelde Brinkhorst mij die vraag. Ik antwoordde
hierop dat ik - hoewel ik als tweede
aanzienlijk meer risico's liep dan
hij - in principe hiertoe bereid
was, mits ik niet het gevoel had dat
ik van de partijleden en de organen
van de partij vanwege mijn politieke
instelling, of -verleden, geen eers~~ mócht worden. Als ik eerste mág
ZlJn, zo stelde ik, dan wil ik ook
best tweede worderr, als het zo uitvalt. Natuurlijk een nogal onhanteerbaar richtsnoer, want hoe kom je
erachter waarom je tweedè wordt geplaatst. Maar het was dan ook niet
meer dan een uitdrukking van een gevoel, en, gezien het verleden, een
behoefte aan uitdrukking van vertrouwen. Mijn wedervraag aan Brinkhorst of hij eveneens bereid was
tweede te zijn, beantwoordde hii in
dat gesprek eigenlijk met nee. lVIaar
al~ i~ bi~nen 1 à 2 weken mijn besllSSlng 1n pfincipe zou nemen, in
plaats van nà het congres, dan zou
het bespreekbaar zijn. Ik zei hem
mijn beslissing niet te kunnen verv~o~gen en deze ongelijkheid in poSltle onaanvaardbaar te vinden.
·
Later (nà het congres) liet Brinkhorst dit standpunt varen en was hij
eventueel ook bereid een tweede
plaats te accepteren, mocht de verkiezing dit uitwijzen.
In de fractie werd terecht grote
waarde gehecht aan het behoud van
Brinkhorst in het nationaal parlement. Toen de laatste liet weten
dat hij, wanneer hij voor een keuze
zou worden gesteld tussen Europees

Parlement en Tweede Kamer, zou kiezen voor Europa, was het niet onbegrijpelijk dat men vanuit de fractie
pogingen ondernam om tijdelijk een
dubbel mandaat mogelijk te maken.
Dit bleek echter statutair niet magel ijk.
Zo was ongeveer de situatie tot aan
het congres. Toen ik daar een hartverwarmend applaus kreeg vooraf,
voelde ik extra de plicht om te zeggen wat ik op het hart had, met alle
risico's van dien. Ik was het eens
met de uitgestippelde tactische
koers, maar wees erop dat je -op
weg naar je doel om een nieuwe frac.tie te vormen, toch tijdelijk aangewezen bent op het samenwerken met
een van de grote fracties. En waar,
volgens de HB-resolutie, het plan
bestond om bij de Liberale Fractie
in te breken, om met elementen daaruit een nieuwe fractie -~e vormen,
1eek het me noga 1 inconsequent en
irreëel om daar tijdel ijk onderdak
te vragen, waar je van zins bent de
zaak leeg te stelen. Geafficheerd
en wel. Mocht dus de consequentie
van onze doelstelling zijn, dat we
eerder aangewezen waren op een tijdelijke samenwerking met sociaaldemocraten, dan moesten we ons niet
laten weerhouden door Een koudwatervrees voor socialisten, die ik in
toenemende mate in onze partij bespeur.
Ik geloof dat dit alles niet zo best
viel, althans bij een deel van het
gehoor.
Die avond hebben Brinkhorst en ik een
aantal dingen uitgepraat die ons beid~ndwars zaten. De volgende dag meldde hij dat hij besloten had om te
kiezen voor het nationaal parlement
en uit te spreken dat hij vertrouwen
had in mij als lijsttrekker, indien
i~ daarvoor zou kiezen. Hij voegde
h1er echter aan toe dat hij wel vond
dat in ieder geval een van ons tweeen de lijst zou moeten aanvoeren.
In de Kamerfractie was inmiddels
hevige schrik ontstaan over hetgeen
ik op het congres had gezegd. Men
vreesde dat grote schade zou worden
aangericht aan het imago van zelfstandigheid van de partij, als ik
straks de enige kandidaat-lijsttrekker zou zijn en als zodanig in het
Europees Parlement zou functioneren.
Toen Brinkhorst zijn besluit, of
voornemen in de fractie bekend maakte om niet op te gaan voor het Europees Parlement, werd door de rest
van de fractie op één na hem dringend
verzocht hierop terug te komen. Het
fractiebelang om hem in Den Haag te
houden werd overschaduwd door het
partijbelang om iemand naast mij te
hebben voor de keuzemogelijkheid
en het politieke evenwicht, indien
ik mijzelf kandidaat zou stellen.
Brinkhorst verklaarde zich bereid
dit offer voor de partij te brengen,
lev.. veJuiVt ee;v.,te kolom
ondVtaan blz. 12
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- de ver enq1ng van de zittln~ster
In de maand januari zullen alle
mijn va.n leden van de Adviesraad
regio's en afdelingen uitgenodigd
tot twee jaar,
worden om geïnformeerd te worden
UIT DE HOBFDBESTUURSVERGADtRING
- het verkiezen van de leden via de
over de opzet van de campagne en het
Democraat
en
aandeel
van deze regio's, àfdelingen
VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 1978
- de afhandelin0 van de ~ehele proen individuele leden hierin.
cedure· door de Landelijke Verkie-In 1979 bestaat D'66 12~ jaar.
door Jan Veldhuizen.
zingscommissie.
Het HB is unaniem van mening dat
zo'n gelegenheid aanleiding zou moeIn de december-Democraat heb ik aan- De vice-voorzitter meldt dat het eerten zijn voor de organisatie van een
ste punt reglementair onmogelijk is.
gekondigd dat m.i.v. deze Democraat
symposium waarin bijv. de rol van de
Hiervoor is een wijziging in het
verslag zal worden gedaan van een
politiek- van D'66- in de beantHuishoudelijk Reglement nodig en bei aantal discussies en besluiten uit
woording van de problemen en mo~ehoeft derhalve een congresbeslissing.
de Hoofdbestuursvergaderingen. In
lijkheden in de toekomst.
·
Verkiezen van de leden via de Demodit stukje staat een storende fout
Besloten wordt dat de publiciteitscraat is technisch mogelijk, mits
er wordt gesproken over alle dingen
coördinator een voorstel zal doen
alle regio's deelnemen.
die zich tussen half acht en acht
voor de samenstelling van een comuur voordoen. Hier had moeten staan: '!J'ëafhandeling van de procedure bemissie die zich met de inhoudelijke
hoort niet tot de bevoegdheden van
tussen half acht en 11 uur.
en organisatorische kant van deze
de landelijke verkiezingscommissie.
Dit om te voorkomen dat u denkt dat
zaak zal bezig houden.
er slechts een half uur vergaderd
-De vergaderfrequentie van DB/HB is
wordt. (als dat zou kunnen~).of dat
een ander agendapunt. Het DB verga- -Hetzelfde feit (12~jaar D'66) is
juist de dingen in dat ene halfuuraanleidino voor een terunblik en
dert een keer per twee weken; na
tje een speciaal karakter zouden
uiteraard blikken vooruit en de
elke
2de
DB-vergadering
(per
4
weke~
dragen en er daarvan dan geen inforhieraan
te koppelen verwachtinnen.
volgt de HB-vergaderin0.
matie ov~r gegeven zou moeten worden.
Het HB vindt - aan de hand van een
Gebleken is dat een groot aantal
-Het actiepunt 'ledenwerving' krijgt
HB-leden een lage aanwezigheidsscore tweetal voorstellen van de publiciteits-coördinator - dat dit een
prioriteit, temeer omdat de begroop hun naam hebben staan. Het aanfraai onderwerp kan zijn voor een
ting taakstellend is en uitgaai van
wezigheidspercentage loopt van 25
D'66-boekwerk.
een ledental van 14.000. Besloten
tot 94% met als zeer qunstine uitwordt om de TV-uitzending van 17
zondering het HB-liÇ voor NoordEen eenvoudine rekensom oeeft aan
jan. '79 te begeleiden met een aanHolland, Loebas Oosterbeek, die
dat dit boekwerk vrij makkelijk kostal advertenties.
·
tussen 1 december 1977 en 30 novemb~ tendekkend zal zijn. Hoe groot de op-De liquiditeitsplanning komt. tijdens 1978 alle HB-vergaderingen heeft bij- brengst zal zijn blijft een open vroag
gewoond. Het aanwezigheidspercentage
de volgende HB-vergadering wee~ aan
Deze kunvan DB-leden variëert van 71 tot 93%. nen door u beïnvloed worden als het
de orde, omdat vooral de mechaniseAldus
het
resultaat
van
het
speurring van de ledenadministratie
HR u straks zal vraoen uw bijdrage
werk van de secretaris-organisatie.
hoogst noodzakelijk wordt.
aan te passen, omdat de baten van
Een lage aa~wezigheidsscore heeft tot het boekwprk aangewend zullen worden
-Een aantal notities van een drietal
gevolg dat men niet geïnformeerd is
voor een van de partijzaken met hoge
leden van de Adviesraad met betrekover eerder behandelde agendapunten
prioriteit.
· •
king tot:
en de daaraanvolgende besluiten
Van de rondvraag wordt neen nebruik
door HB of DB. T~vens beïnvloedt
oemaakt. tlede daarom sluit de voordit de inbreng van HB-leden in nega- zitter ~e vernadering om tien voor
tieve zin.
elf.
veJtvo.tg va.n b.e.z. 11
Een ander probleem is iedere keer
weer de overvolle agenda, resultedoch inderdaad alleen als ook ik
rend in een afhandelin~ van bepaalDE DEMOCRAAT IN GANGBAAR NEDERLANDS~
kandidaat was.
de punten als een groot deel van de
Hoewel ik personen noch fractie het
aanwezi~en al.op we~ is naar het
Is het mogelijk dat de Democraat in://
recht ontzeg om er zo tegenaan te
station of in het alwêêr opschuiven
gangbaar
Nederlands wordt geschreve~,
kijken en ik ervan overtuigd ben
van agendapunten omdat het quorum
vragen ondergetekenden.
dat vanuit een eigen verantwoorde] ijk· niet aanwezig is.
"Ondanks een HAVO-opleiding is het
heictsgevoel werd gehandeld, werd me
Besloten
wordt
een
vergaderprocedure
ons
namelijk niet mogelijk de gehele
dit toch iets te gortig. Ik wilde
inhoud van de Democraat te begrijpen.
te hanteren die het toelaat dat
eventueel best met Brinkhorst naar
0~6 is naar onze mening een partij,
het Europees Parlement, maar niet om normale DB-zaken niet meer op de HBbestemd voor alle Nederlanders, of is
agenda
behoeven
voor
te
komen.
die reden.
het soms :ènkeTeë"n partij voor intelIs een HB-lid toch geïnteresseerd
waarom moest er wel een alternatief
lectuelen (dit laatste n.a.v. de opin bepaalde punten, dan kan hij/zij
V??r mij zijn en niet noodzakelijker- aan
merking
van J.Wessel in de Democraat
de
hand
van
de
agenda
en
de
WlJS een alternatief voor Brinkhorst!
no.9 dat veel leden behoren tot de
stukken hierover vragen stellen.
Waarom waren de andere candidaten
groep van jonge intellectuelen met
De HB-vergaderingen kunnen dan met
dan geen goed alternatief voor mij?
maatschappelijke
ambities).
een
beperkt
aantal
agendapunten
meer
Omdat zij kansloos werden geacht?
Jat slot êên voorbeeld (Democraat
betrokkenheid van alle aanwezi0en
Ik had het gevoel dat ik terwifle ·
no. 9): "Grondslagen hebben allereerst
verwachten, hetgeen zijn uitwe~king
van het imago onder een soort polieen interne samenbindende communicazal
hebben
op
de
besluitvormino.
tieke curatele werd gesteld, en hoe
tiefunctie en een externe identiteit
-Een bij een aantal betrokkenen cirrespectabel de overweging daarvoor
bevestigen
de onderscheidende functie."
culerend discussiestuk over de opzet
ook geweest moge zijn, toen het beBegrijpt D'66 deze zin zelf wel of
van de Europese verkiezingscampagne,
slissingsmoment daar was, was mijn
zijn wij soms zeer simpele Nederlanopgesteld door de publiciteits-coöranimo om mijn verkiezingscampagne
ders
met een beperkte woordenschat
te gaan houden, gedaald beneden het
dinator, wordt zonder nadere aanvulen weinig kennis van.zinsbouw?"
lingen goedgekeurd met de opdracht
daarvoor vereiste minimum.
R. Ootjers en F.C. Ootjers,
aan hem dit verder uit te werken tot
een definitieve campagneopzet.
Semsstraat 9, Eexterveenschekanaal.
HANS VAN MIERLO
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keling tegen te gaan en een mammoet
in het politieke krachtenveld in
stand te houden.
Zulk een benadering, verbonden als
zij is met een minder nadruk leggen
op het christelijk uitgangs~unt,
moet leiden tot een uitholling van
de beginselpartij. En opnieuw is er
dan, naar mijn wijze van zien, van
winst geen sprake.
Korrektie
Waarom krijgt het pragmatisme zulke
kansen? Omdat er. ruimte voor gemaakt
is door een te dogmatische benadering, zoals die zich met name in
het oude partijenbestel uitte~ Pragmatisme is daarop een reaktie en een
korrektie. Het waarheidselement in
het pragmatisme niet verdoezelend,
blijf ik van oordeel dat zulk een
levenshouding, indien zij de overhand krijgt, grote gevaren in .zich
houdt en een einde maakt aan beginselpolitiek.
De PvdA en 0'66 doen het soms voorkomen a1sof zij aan e1kaar verv1ant
zijn vanuit het begrip 'vooruitstrevendheid'. De socialisten doen er
Wanneer men een gastenrubriek vult
naar mijn mening goed aan de tegenkan men de gelegenheid te baat nemen
stellingen in het ideële vlak tussen
iets over de gastheer te schrijven.
hen en pragmatisten niet te versluiMen kan ook de ruimte benutten om de
eren.
schijnwerper te riçhten op wat men
Wie principiële uitgangspunten afprimair van belang acht vanuit de
wijst loopt het gevaar de volkswil
eigen politieke benadering.
tot absolute norm te verheffen. Op
den
duur zal blijken dat vanuit een
Kiezend voor een mengvorm wil ik iets
pragmatische levenshouding geen
opmerken over pragmatisme en daarmee
tegelijkertijd iets over christelijke kracht geput kan worden om in een
samenhangend beleid op lange termijn
partij formatie.
maatschappelijke vernieuwingen tot
Het woord "pragmatisme" kan duiden
stand te brengen.
op een levenshouding die wij op bijna elk terrein waarnemen. Een houding Kracht
die met vooroordelen afrekent, voorPragmatisme als dominante levenshouzover ze ons het zicht op de werkeding
ervaar ik als een gevaar voor
lijkheid ontnemen.
christelijke partijformatie. Natuur-

GAST

rubriek

HANS DE BOER
LID VAN DE TWEEDE KAMER VOOR HET C.D.A.

Vandaag, zo stelt men, zijn vooral
feiten van belang. De feiten zoals
ze zijn en niet zoals ze vanuit vooringenomenheid worden geïnterpreteerd.
Het pragmatisme is bang dat die vooringenomenheid tot verstarring, angst
voor het nieuwe leidt. Het pragmatisme neemt, de aandacht richtend op de
konkrete situatie, afstand van beginselen als samenbindend element van
een groep, een partij.
Vaak gaat pragmatisme dan ook samen
met een pleido~ voor deconfessionalisering.
Verlies
De levenshouding waarop ik doel valt
ook binnen christelijke partijen te
signaleren. Vaak leidt dat tot een
grotere nadruk op het programma en
het beleid en tot minder aandacht
voor achterliggende visies. Ik acht
dat geen winst. Pragmatisme in christelijke kring is het ook wanneer men
de totstandkoming van het GJt ~enst
om uitsluitend langs die we~ afbrak-

lijk bezitten wij niet .het monopolie
te weten wat goed is voor ons land,
onze burgers. Niettemin geloven wij
dat de Boodschap van het Evangelie een boven alles te waarderen
kracht is, ook voor een partij.
Een kracht om onze ogen te opènen
en ons geweten wakker te houden voor
de gerechtigheid die God op deze
wereld door mensenhanden doorgevoerd
wil zien worden. Open ogen voor solidariteit die Hij eist. Bereidheid
ook om handen en voeten aan vrijheid
en vrede te geven, als een geluksbeleving, die God aan mensen toebedeeld
wîl zien.
Onder dit gezichtspunt beziet de
christen-demokratie de overheid en
wil ze invloed uitoefenen.
Welslagen van zulk een beginselpolitiek vindt grenzen in harten en gezindheid van mensen. Vanuit het zo
vaak falen van mensen vraagt men zich
wellicht af waar iemand de moed vandaan haalt partijvorming op grond
van christelijke uitgangspunten voor

te staan.
Het nochtans geroepen ZlJn naar alle
geboden van God te leven geeft ons
een otiafwijsbare opdracht in handen.
Het is deze opdracht, en de hoop die
wij op grond van het Evangelie voor
de mensheid blijven koesteren, waarin wij inspiratie vinden voor het
politiek handelen.
Effekt-norm
In de ~1es ters e wereld wint de pragmatische levenshouding veld.
Steeds minder vragen mensen zich af
of een bepaalde handeling moreel of
ethisch juist is. De eerste vraag is:
wat is het praktische effekt van die
handeling. Is dat een gewenst effekt,
dan is daarmee die handeling tot
een juiste verklaard.
Waarom dit hele vertoog?
Niet om wat ik over pragmatisme opmerkte allemaal in de schoenen van
D'66 te schuiven. Maar D'66 is wel
met het begrip pragmatisme geboren.
Later heeft men ervaren dat blijvende motieven en beginselen van waaruit men werkt eveneens van belang
zijn.
De toekomst zal leren ·of men tegelijkertijd èn praktisch handelen, feitelijke standpunten èn een zich laten leiden door een mensvisié, een
overtuiging, kan kombineren op een
manier die de politieke feitelijk
niet overlevert aan de terreur van de
praktische doeleinden.

KANDIDATENLIJST EUROPEES PARLEMENT
Op vrijdag 5 januari 1979 heeft de
Landelijke Verkiezingscommissie de
uitslag van de interne verkiezingen
voor het Europese Parlement vastgesteld.
De lijstvolgorde werd op zaterdag
13 januari j.l. door de Landelijke
Verkiezingscommissie bekend gemaakt.
De lijst luidt als volgt:
1. Aar de Goede
2. Suzanne Dekker
3. Herman Schaper
4. Doeke Eisma
5. Werner Uerz
6. Anton de ~1an
7. Arend Meerburg
8. Arie Manten
9. Nico Wegter
10. Jan Fokko Jansen van Tuikwerd
11. Hein van Oorschot
12. Albert van Wijk
13. Arjen Meij
14. Emar Vogelaar
15. Henk Potman
16. Frank Baas
17. J.B. Caorengel
18. F.Ph. Kuethe
19. Jan van Berkom
20. Henk de Goede
21. Arnold Balfoort
22. Johan Juurlink
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vorming, een democratie die gebaEen ieder die zich enig inzicht
seerd is op persoonlijke verantwoorheeft verschaft van de loon- en
delijkheid en persoonlijke aansprainkomstenopbouw van Nederland zal
kelijkheid reeds lang vergeten zijn.
dit rapport 'in de prull emand doen
En om die idealen te bereiken stree~
belanden, als onvolledig en eenzijden de oprichters van D 66 naar maatdig. Ik wil dit nalaten, hoe inteschappelijke spelregels, zoals het
ressant ook om een Democraat te·
mondig maken van diverse groeperinvullen. Het gaat mij om het principe.
gen, het geven van voorlichting en
Namelijk als democraat een politiek
vrije scholing met gelijke kansen,
oordeel vellen zonder de partijen
met beslissingsbevoegdheid voor die
te horen, waarom de ene (anti)kant
wel gehoord en .niet de andere (pro)- organen waarin die groeperingenleven
en werken. Het bewijst dat die idekant. Niet.alleen is dit een polialen vergeten zijn en men ze zelfs
t'iek oordeel, maar men heeft het
niet wil of kan realiseren binnen
ook over de inkomens win 920.000
haar eigen orgaan, de partij.
ambtenaren, en gaat men als politicus ook op de werkgeversstoel zitten
r4en houdt· zi eh 1i ever vast aan het
Voor het gemak scheert men deze
voortbrengen van populaire figuren
ambten a ren ove.r één kam, net zoa 1s
zoa 1s Hans van Mierlo en Jan Terlouw,
het publiek dit.doet, toch zijn er
. want hoe men het ook keert of wendt,
meer dan 420.000 ambtenaren die
hun persoonlijk optreden bepaalt het
minder dan f 30.000.- per jaar vergezicht en· het aanta 1 ze te 1s van
dienen, toch zijn er 150.000 ambteD 66, ~iet een politiek ideaal.
naren die het minimum· loon·verdieJuist omdat dit ideaal dat als rode
nen, en dat is per 1-1~'79 f 1619,80
draad door een partij behoort te
per maand bruto.
lopen, ontstaat het feit dat vele
handige figuren zich binnen D 66
Het is onbegrijpelijk voor kiezers
ontplooien, niet omdat zij een idevan D'66 dat men als democraat naaal hebben dat evenwiJdig loopt met
laat die groepen te horen die daarde partij, maar omdat zij zelf zich
bij betrokken zijn. Het is onbebelangrijk achten en men zich liever
grijpelijk dat als de fractie stelt
bezig houdt met politiek gekonkel in
dat de sterkste schouders de zwaarplaats van met de opbouw van een
s te 1as'ten moeten dragen, zonder
maatschappelijk ideaal.
daarmee hun beleid in overeenstemming te brengen. Het is ongebrijpeHet zou· D 66 sieren als zij terug
lijk voor een partij als D 66 te
ging naar haar oorsprong van ont::.
stellen dat wij ALLEN samen een te
staan, namelijk het proberen van
grote claim hebben hebben gelegd
het opvullen van een maatschappel ijk
op de huidige economie.
hiaat in onze democratie, met gelijke
Toch zijn er in Nederland 110.000
maatschappelijke rechten voor ieder, .
jeugdwerklozen die minder dan het
niet geremd door een wetgeving die de
minimumloon krijgen; toch zijn er
sterkste voorop plaatst. Men zou als
500.000 minimumloners, waarvan via
kamerlid hieraan kunnen meewerken
ontduiking er 10à.OOO nog minder
door, voor men een oordeel velt, die
krijgen; toch-zijn er 420.000 WAOers groeperingen te vragen naar hun mewaarvan slechts 6% meer krijgen dan
ning en gedachten; men zou als partij
het minimumloon; toch zijn er milkunnen proberen een inbreng te vinden
joenen bejaarden die f 1345,- per
voor hen die niet zo van de tongriem
maand krijgen·bruto, enz.enz.
gesneden zijn. En men zou het na moeEn als allen schuldig zijn dan houdt ten laten zulke zware beslissingen te
dit ook in dat men vindt dat deze
laten afhangen van rapporten, waarvan
groepen die van het sociaal minimum
"De ambtenaar en zijn trend" een
leven te veel krijgen. Helke welden- slecht voorbeeld is.
kende democraat wil deze opvattinn
Bewust stel ik de vraag aan aile deovereind houden?
·
mocraten: Mag D 66 een populaire fiDe oj:lste 111ng van D 66 over deze
guur gebruiken·als basis voor haar
groepen laat duidelijk blijken dat
bestaan als politieke partij? Of
binnen D 66 geen plaats is voor die
concretiseren wij het ideaal van de
groepen; ook is duidelijk dat D 66
oprichting van D 66?
mee doet om die groeperingen mondOf zal men met een afscheid van Jan
dood te maken, door hen niet aan te
Terlouw ook afscheid moeten nemen
horen, door hun geen bes 1i ss ingsbevan D 66 als belangrijke partij, of
voegdheid te geven en hen uit te
wachten wij op een derde kans??
sluiten van beslissingsbevoegdheid
en van invloed op organen van partij
tot gemeenteraad en Tweede Kamer.
Nee de beter geleerden .en beter betaalden weten wat goed voor hen is.
en, ik weet dat dit cru klinkt, door
eerst hun eigen zakken ~e vullen,
want ook voor vele D 66er's is het
hemd nader dan de rok.
Het bewijst ook eens te meer dat het
oprichtingsideaal van D 66, .namelijk
een democratische maatschappij1

INGEZONDEN BRIEF, MAAR NU VAN
DE REDAKTIE
De r~daktieraad worstelt al enige
maanden mét een groot probleem:
de stroom van ingekomen brieven wordt
als maar groter en de lengte van deze
stukken neemt ook toe. Op zich is het
een verheugend verschijnsel'. dat zoveel lezers/lezeressen hun betrokkenheid bi.j D'66 omzetten in een bijdrage.voor de Democràat. De keerzijde
van de meda i 11 e is echter. dat de
redaktieraad al deze brieven in hun·
volledige omvang niet in de Democraat
kwijt kan. Als wij alles onverkort
moeten plaatsen. moeten wij iedere .
Democraat· minstens 40 pag. laten tellen. Financie.el. gezien is dat onmogelijk.
Daarom deze noodkreet.aan de schrijvers: bdper~ de 1engte van ju 11 ie
ingezon en rieven en schrijf alleen
een stuk als het onderwerp voor het
merendeel van de D'66 leden van belang is.
Andermans scheppingen bekorten of afwijzen is voor ons geen prettige
taak!
REACTIE OP "UIT· DE FRACTIE"
door A.L.Goossens, Hellevoetsluis.
· A1s denioc ra:a t van het eerste uur
volg ik met grote aandacht de politieke opstelling van de fractie van
0'66 in de Tweede Kamer, evenzo de
.gesprekken die b.v. via de E.O.radio
werden uitgezonden met Erwin Nypels.
Met grote aandacht las ik het arti..kel in de laatste Democraat over de
fractie; duidelijk werd uit dit artike1, waar het grootste deel gaat
over de ambtenaren, dat de opstel·
1.i ng van ,D' 66 in nauw verband moet
worden gezien met een rapport over
"De ambtenaren en zijn trend" van
Erwin Nypels.
Als men· als partij een rapport laat
samenstellen waarvan'zu1ke belangrijke uitspraken het gevolg zijn,·
verwacht men dat men hier bij~ondere
aandacht aan besteedt. Als betrokke. ne en als democraat vraag ik mij af,
mag men van zo'n slecht ·samengesteld
rapport, vergaard uit-krantenartikelen en opmerkingen of constateringen
van de heren Halberstadt, van Herwaarden en de Kam zo'n politiek oordeel vélleil. zou men dit ook doen
als men dit had laten samenstellen
door de ambtenarencentrale.
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ADVIESRAAD
De Adviesraad is 13 januari weer bijeengeweest. Deze keer een vergadering,
gebonden aan een strak tijdschema.
Maar ook dezè barrière bleek niet opgewassen tegen hetgeen de AR-leden
te berde brachten. De vergadering
1ieo weer. uit.
Een brandende vraag kwam boven: hoe
moeten nu precies notulen van een
vergadering er uit zien. De uitvoerders - maar die hebben geen stem in
het kapittel - zouden ze bij voorkeur b~knopt houden, een deel van de
Adviesraad wil graag nog eens kunnen
lezen wie nou precies wat gezegd
heeft, en een ander deel wil zo wel
het een als het ander. En de notulist ..... hij schrijve voort.
Het Reglement van Orde prijkte weer·
op de agenda.
Wederom werden een paar artikelen '
doorgesproken en goedgekeurd. Slechts
één artikel is terugverwezen naar de
commissie. Bij een volgende vergadering zal dan het Reglement van Orde
in werking kunnen gaan treden.
De Adviesraad vraagt· zich bij tijd
en ·wijle af waar ze nu precies· advies
over moet uitbrengen. In een vorig
jaar is daar al eens een inventarisatie van gemaakt eh mevrouw Jaspers
had voor deze vergadering het nog
eens op een rijtje gezet.
Het presidium - dat is de voorzitter
en de beide vice-voorzitters - gaat
binnenkort eens· praten met het Hoofdbestuur, met de fraktie en met de .
SIJB om een soort urgentiel ijst voor
de Adviesraad bijeen te garen waar
de Raad dan de komende tijd mee uit
de voeten kan.
In portefeuille lag al enige tijd ·een
motie van Van den Berg over het Inkomensbeleid. De Adv·iesraad was het inhoudelijk met de motie eens maar het
leek haar toch beter het stuk door
te spelen naar de sociaal-economische
werkgroep van het SWB, die dan de
praktische uitvoering hiervan weer
door kan geven aan de fraktie. Aldus
besloten.
Aan de orde kwam voorts een notitie
van mevrouw Oldenzi-el e.a. over de
mogelijkheid om via De Democraat landelijk per post te stemmen voor de
nieuwe leden van de Adviesraad, die
rond 1 april zal moeten gaa,n optreden.
Een voorwaarde hierbij is echter - om
praktische redenen -dat alle regio's
besluiten de verkiezing van-Kun Actviesraadleden op die wijze per poststemming te laten gebeuren.
Ter vergadering bleek dat één regio
voorkeur geeft aan stemming tijdens
een Algemene Regiovergadering. De
anderen bleken het met die voorkeur
nogal moeilijk. te hebben. ~Je hebben
overigens niet de indruk dat het

betreffende regiobestuur met zijn
besluit de bedoeling heeft gehad de
ander.e regio's voor.de voeten te
lopen.
Het verslag van de fractie hield in
dat Henk Zeevalking in de dubbelrol
van burgemeester en Tweede Kamerlid
(tot 26 januari a.s.) op>trad. Hij
blikte terug op zijn bijna 2 jaar
kamerlidmaatschap. Hij liet er geen
twijfel over bestaan dat hij liever
achter dan vóór 'Der Grüne Tisch'
zit. Gevoelens van teleurstelling en
machteloosheid kon hij moeilijk onderdrukken als het zaken betreffen
van Justitie en van Verkeer en Waterstaat; als hij keek naar de wijze
waarop de huidige Minister van Verkeer en Waterstaat (welke post·hem
wellicht· zou zijn toebedeeld zo er
ooit een tweede.Kabinet Den Uyl zou
zijn geweest) de problemen aanpakt
(zoals bevordering van het openbaar
vervoer) en ook als hij ziet wat zijn
opvolgster op Justitie van de door
hem op gang gebrachte ombuigingen
terecht brengt. Overigens heeft Henk
Zeevalking veel waardering voor de
wijze waarop in de fractie wordt samengewerkt; een ieder krijgt de
ruimte die hij nodig heeft. Henk
kennende, heeft hij die wel nodig.
Jan Terlouw liet een aantal politieke
toppers van de afgelopen tijd de revue passeren. De zaak Aantjes, het
LNG-debat, waarbij Ineke Larobers .veel
lof kreeg toegezwaaid, en de vervolgdebatten op Bestek '81. Hij maakte
nogmaals duidelijk dat de fractie
·een onafhankelijke oppositie voert,
waarbij het ook kan voorkomen dat
D'66 d~ Regering op bepaalde onderdelen steunt. Dat regeringspartijen
hierop onmiddellijk met liefdesbetuigingen reageren, is iets waar de
fractie niet koud of .warm van wordt.
Vanuit de Adviesraad kwamen de nodige
vragen/opmerkin,gen. Uiteraard over
de abortus waar de Adviesraad zelf
een advies over heeft gegeven. De
fractie is van mening dat de vrucht
van dit kabinet nog niet voldragen
is; eerst moet worden afgewacht wat
aan de Kamer als boreling zal worden
voorgelegd. Over de zaak Menten is ·
de fractie van oordeel dat uitspraken
van de rechterlijke macht wel gerespecteerd en uitgevoerd behoren te
worden, maar dat kritiek vanuit de
de volksvertegenwoordiging bepaald
mogelijk moet zijn. De heilige koe
van de rechterl i .i ke macht maq ook
wel eens bij de horens worden gevat.
Met betrekking tot de
Urenco zaak blijft de fractie van
mening dat er geen haast moet worden
gemaakt met het bouwen van kerncentrales. De'energievoorziening moet
op korte termijn in zijn algemeenheiid
worden bekeken·. En zo passeerden in
hoog tempo nog een aantal zaken de
Adviesraad, zoals de ambtenaren, de
casino's, de drie van Breda, CRM en
de commissie Schöf~er. Maar de tijd
drong, de Europeanen dromden binnen,

. de t.v.ploeg legde de kabels uit, de
spanning steeg ten top: wie wordt de
D' 66-er in. Europa?
Het NOS-journaal heeft er uitgebreid
verslag van gedaan; dat.het Aar de
Goede is ge~10rden ts geen geheim meer
dat verklapt is door
Kitty Warburg
VERKIEZINGEN LEDEN

~DVIESRAAD

Volgel)s het Huishoudeli.ik Reglement
moeten jaarlijks de leden van de
Adviesraad opnieuw worden gekozen.
Deze verkiezingen moeten per regio
plaatsvinden en de zetelverdeli-ng
per regio geschiedt op basis van een
verdeelsleutel die volgens de regels
van het HR jaarlijks door het HB
wordt bepaald.
Begin januari heeft een ledentelling
plaatsgevonden, die heeft uitgewezen
dat D'66 op dat moment 11508 in Nederland woonachtige leden telde. Dit
aantal is lager dan verwacht, omdat
per 1 januari jl. circa 630 leden
voorlopig uit het bestand zijn verwijderdw omdat zij noch over 1977
noch over 1978 aan hun. contributiever~lichtingen hadden voldaan ..
Bovendien zijn er nog 37 leden die
in het buitenland wonen en zijn er
nog 94 leden, waarvan het juiste
adres ontbreekt;
Voor de verdeelslethel van de 50
Adviesraadszetels tellen dus slechts
11508 leden mee. Iedere regio heeft·
recht op een vaste zetel, zodat nog
38 zetels op basis van het ledenaantal per regio worden verdeeld. De
verdeling van de zetels is als volgt
geworden:
.Noord:...Holl and 9
Groningen 3
Friesland 2
Zuid-Holland 11
Drenthe
2
2
Zeeland
Overijssel 4
Noord-Brabant 4
Gelderland 5
Limburg
2
Utrecht
5
IJsselroeerpolders
1
In vergelijking met de huidige ver~
deling .verliest Noord-Holland een
.zetel en wint Overijssel een zetel.
Deze leden te ll i rig heeft uitgewezen
dat de spreiding vah ans ledental
wat beter wordt. De overheersing
van het Westen en Midden *an het
land begint iets af te nemen, hetgeen op zich een verheugend verschijnsel mag worden genoemd.
In de volgende Democraat hoop ik
wederom enkele statistische gegevens
over ons ledenbestand te .verstrekken.
De verkiezing van de Adviesraadleden wordt door de regiobesturen
georganiseerd. Hoe dit geschiedt
zal door deze besturen aan de leden
worden bekend gemaakt en in de
volgende Democraat zullen wij hierover zo nodig nadere informatie
vers_t rekken.
Frans Rog i er.
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PARTIJDEMOCRATIE
EN HAAR EXTERNE WERKING
door P.J.Boukema en H.Daudt.
Vrij algemeen worden politieke partijen omschreven als organisaties
die kandidaten stellen voor bestuurlijke· en vertegenwoordigende functies
met als doel om het overheidsbeleid
op alle terreinen te beïnvloeden op
basis van een programma dat enigerlei
samenhang bezit door een visie op de
maatschappij.
Deze beide functies, kandidaatstelling en programmaformulering, vindt
men niet alleen in meerpartijenstelsels maar ook ·in éénpartijstelsels,
waarin slechts één partij kandidaten
voordraagt en de maatschappijvisie
en het daaruit afgeleide politieke
programma voor de samenleving monopoliseert. Eveneens vindt men in
meerpartijenstelsels deze beide functies terug bij zogenaamde belangenpartijen, bijvoorbeeld een boerenpartij of een middenstandspartij die,
ofschoon opgericht ter accentuerinq
van een specifiek deelbelang, in de
praktijk er niet aan ontkomen zich
een oordeel te vormen over de meest
uiteenlopende aspecten van het overheidsbeleid.
Omschrijvingen van democratie vinden
minder algemeen instemming. Veelal
wordt aan het begrip een zodanige
inhoud gegeven, dat men een organisatie democratisch noemt, wanneer
alle leden, of alle burgers wanneer
het een staat betreft, invloed kunnen
uitoe(enen op het besturen van de organisatie, met andere woorden wanneer
alle leden of burgers in dit opzicht
in principe als gelijkwaardig worden
beschouwd. Anderen daarentegen vinden
deze omschrijving wel een aardige
stap op de goede weg, maar menen dat
men pas van democratie behoort te
spreken \•lanneer a 11 e 1eden of burClers
gelijke invloed op het besturen kunnen u1toefenen. De vraag rijst dan of
dit ooit mogelijk is. Wanneer in een
organisatie enigerlei leiding is gekozen, dan zal deze altijd meer invloed hebben hoezeer de leden de leidinCl ook onder curatele stellen. En
wanneer men om die reden geen leiding
wil kiezen maar als algemene vergadering zichzelf wil besturen als directe democratie, dan beperkt men de mogelijkheden tot organisaties van enkele tientallen leden; in grotere organisaties is een dergelijk stelsel
immers praktisch onuitvoerbaar.
Maar ook dan - zelfs bij een groep
van hooguit tien leden - zullen er
altijd enkelen zijn die door welke
bekwaamheden dan ook meer invloed
uitoefenen dan anderen. Wanneer democratie wordt omschreven als een organisatievorm met gelijke invloed van
alle leden of burg~rs, dan zal men

dus tot de conclusie moeten komen
dat dergel.ijke organisaties onbestaanbaar zijn.
De politicoloo(J Robert" A.Dahl reserveert de term democratie dan ook voor
een onbereikbaar, ideaal systeem,
waarin de macht vrijwel gelijk is
verdeeld over de leden, terWlJl hij
de term polyarchie {heerschappij door
~elen) gebruikt voor organisaties
waarin alle leden enigerlei invloed
kunnen uitoefenen. Het zal duidelijk
zijn dat in dergelijke organisaties
grote ongelijkheid van invloed kan
en zal voorkomen; naarmate deze ongelijkheden minder groot zijn,
spreekt men dan van een meer democratische organisatie zonder overigens
de illusie te koesteren dat het gelijkheidsideaal ooit' bereikt kan worden en dat de ongelijke invloedsverdelingen geheel zullen verdwijnen.
Maar - en dat is het probleem in de
praktijk - sommige ongelijkheden
zijn vermijdbaar, andere daarentegen
onontkoombaar door de grootte van
organisaties, de verschillende bekwaamheden van de leden en de eisen
van doeltreffend functioneren van
or(Janisaties.
Uit het voorgaande volgt dat, wanneer
er sprake is van partijdemocratie,
men het alleen kan hebben over de
mate waarin alle leden invloed kunnen
hebben en niet over de Clelijke invloed van alle leden. Pàrtijen immers
zijn massaorganisaties, met duizenden,
tienduizenden of honderdluizenden leden, verspreid over het gehele land,
met onvermijdelijk plaatselijke, regionale en landelijke raden, besturen
en partijbureau's die wel als centra
van ongelijke invloedsconcentraties
moeten fungeren.
De vragen waar het bij partijdemocratie om gaat, betreffen welke regelingen er nodig zijn om alle leden invloed te kunnen laten uitoefenen op
de organisatorische leidino van de
partij, op de programmaformulering
en op de kandidaatstelling en vervolClens hoe de relaties moeten worden
9eregeld tussen kiezers, partijleden
en vol.ksvertegenwoordioers.
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Politieke partijen trachten niet zozeer via hun bestuursorganen het ove~
heidsbeleid te sturen, alswel door de
activiteiten van geestverwante volksvertegenwoordigers en bewindslieden.
Hun inzet, bekwaamheid, stemoedrao en
dergelijke zullen mede bepalënd zijn
voor de mate waarin het programma
van de politieke partij, waartoe zij
behoren, wordt gerealiseerd.
Dit maakt het begrijpelijk dat partijleden niet slechts het partijprogramma en de kandidatenlijst willen vaststeller, maar ook - via de partijbesturen - ~e volksvertegenwoordigers
en bewindslieden aan de lijn willen

houden. Is echter zeggenschap van de
partij over geestverwante volksverteoenwoordigers en bewindslieden aanvaardbaar en zo ja, in welke mate?
Vanaf de vestiging van onze vorm van
representatieve democratie is de verhoudinCl tussen kiezers en volksvertegenwoordigers in discussie. Aanvankelijk - vooral in de tijd dat van partijvorming nog nauwelijks sprake wasoverheerste de opvatting dat de volksvertegenwoordiger, eenmaal gekozen,
in volkomen vrijheid zijn standpunt
moet kunnen bepalen. Ook door stembusafspraken mocht een volksvertegenwoordiger niet gebonden worden anders
te handelen dan waartoe hij zich in
geweten verplicht achtte. Reeds in de
Grondwet van 1814 vindt deze gedachte
haar neerslag in artikel 62 (nu: 96)
dat voorschrijft dat de Kamerleden
stemmen "zonder last van of ruggespraak met hen die benoemen."
Inmiddels is ons politieke bestel
ingrijpend gewijzigd. Politieke partijen zijn in het leven geroepen en
het kiezersvolk is sterk uitgebreid.
Voorts leidt ons kiesstelsel ertoe
dat de verkiezingsstrijd niet allereerst gaat tussen personen alswel
tussen partijen. De verkiezingsuitslag wordt dan ook uitgelegd als een
uitspraak over de mate waarin partijen en hun programma's door de kiezers
worden gesteund.
Sommigen, zoals de Duitse staatsrechtgeleerde G.Leibholz in zijn 'Das Wesen
der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie in 20. Jahrhundert' ( 1966) trekken hieruit de
conclusie, dat de representatieve
democratie zich heeft ontwikkeld tot
een partijenstaat. Dat wil zeggen
een staat, waarin de volkswil gevormd
wordt door de politieke partijen en
het parlement de plaats is waar de
gemachtigden van de partij de in de
partijkantoren genomen beslissingen
komen meedelen. In een dergelijke
gedachtengang is er voor een verbod
van last en ruggespraak geen plaats
en gedijen het imperatief mandaat
{bevoegdheid politieke partij 'eigen'
volksvertegenwoordigers -ook tijdens
de rit - instructies te geven) en het
terugroepingsrecht {dit is recht
politieke partij 'haar' volksvertegenwoordigers te dWingen hun zetels
ter beschikking te stellen).
Erkenning van de opgetreden veranderingen in het politieke bestel behoeft echter nog niet te leiden tot
aanvaarding van de consequenties die
Leibholz daaraan verbindt. Vooral
moet bezwaar worden gemaakt tegen
zijn opvatting over de relatie tussen
politieke partij en volksvertegenwoordiger. Allereerst moet bedacht,
dat de kiezer - meestal geen lid van
een politieke partij - zich formeel
slechts uitspreekt over de samenstelling van een vertegenwoordigend
lichaam. Het stemmen op een bepaalde
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I. INLEIDING
1.1. Waarom en tot hoever Europese samenwerking?
Uitgangspunt voor D'66 in dit Europese programma is de
wenselijkheid van verdere Europese eenwording. Tussen
de lidstaten van de EG is in de loop van de jaren een belangenverstrengeling ontstaan, die geleid heeft tot een feitelijke
Europese lotsverbondenheid. Juist in Europa wordt steeds
duidelijker dat nationale souvereine staten, zoals Nederland,
in vele opzichten een te beperkt kader zijn geworden om de
problemen van de huidige tijd op te lossen. Dit betekent dat
een progressief beleid, zoals D'66 zich dat voorstelt, ook op
het binnenlandse vlak niet mogelijk is zonder de totstandkoming van een demokratisch, verenigd Europa.
Natuurlijk betekent dat niet, dat wij met alle ontwikkelingen
meegaan als ze maar in Europees verband plaatsvinden. Zoals
uit dit programma blijkt heeft D'66 duidelijke opvattingen
over de richting waarin de samenleving zich moet begeven.
Zij zal daar ook in het Europees Parlement voor strijden.
Een uitgebreide en versterkte Gemeenschap zou natuurlijk
alleen daar de u itoefen ing van bevoegdheden moeten overnemen van de nationale staten waar een louter nationaal
beleid onvoldoende is. In de Europese Gemeenschap gaat het
er in de eerste plaats om, de samenwerking op het gebied van
de ekonomische, sociale en monetaire aangelegenheden te
versterken. Alleen dan kunnen de inflatie en de steeds toenemende werkloosheid worden bestreden en kan een recht. vaardige internationale arbeidsverdeling tot stand worden
gebracht.
Daarbij dienen ook met betrekking tot milieu en energie
bevoegdheden aan de Europese Gemeenschap te worden
toegekend: een louter nationaal beleid is op deze gebieden
een illusie. Vuil water en vuile lucht houden niet op vuil te
zijn als ze een nationale grens passeren. Wel dient bij de uitvoering van het Europese beleid rekening te worden gehouden
met speciale nationale posities, zoals bevolkingsdichtheid en
geografische Iigging.
D'66 hecht zeer aan de handhaving van de Nederlandse kulturele identiteit. Juist in een sterkere Europese Gemeenschap
is de behoefte aan nationale kulturele identiteit sterker, zoals
wij dat nu al zien met betrekking tot de behoefte aan nieuwe
regionale identiteit (Schotland, Basken, Bretons, etc). Hiermee
hangt samen dat D '66 pleit voor een decentral isa tie naar het
regionaal niveau, naast een centralisatie op Europees niveau.
Uit deze opvatting vloeit voort dat in dit programma de
nadruk vooral ligt op de onderwerpen: "het demokratische
Europa", "het ekonomisch en .sociaal beleid", en "Europa
en de wereld".
1.2. Welk soort Europa wil 0'66?
D'66 streeft naar een Europees maatschappijmodel dat leidt
tot een handhaving en vergroting van de individuele ontplooiingsmogelijkheden. Deze ontplooiing moet geschieden in vrijheid en verantwoordelijkheid, naar eigen inzicht en overtuiging, in solidariteit met de medemens en zonder politieke,
sociale en ekonomische diskrimi natie van anderen. Ook in
Europees verband geldt dat de verscheidenheid van mensen en
opvattingen als een positief tè waarderen goed te beschouwen
is. D '66 ziet deze verscheidenheid tevens als de voornaamste
bron van maatschappelijke vernieuwing. Daarom moet de ontwikkeling van onze samenleving gericht zijn op een orde die
meer oog heeft voor de vrijheid van de mens dan in Oosteuropese landen het geval is, en die meer oog heeft voor de
gelijkheid dan in het Amerikaanse maatschappelijke systeem.
D'66 streeft naar een Europa dat de onderlinge band met
andere delen van de wereld , industrielanden, maar met name
ook ontwikkelingslanden - wil versterken. Als kontinent zijn
wij sterk afhankelijk van de samenwerking met anderen door
onze grondstoffenschaarste en onze strategische positie alsmede door ons beperkt gebied. Als Europa een bijdrage heeft
te leveren aan de stabiliteit in de wereld, dan is het door zijn

technologische vernuft en. zijn menselijke, maatschappelijke
orde.
Wij dienen o·nze samenwerking niet te richten op de versterking
van militaire macht, maar op andere 'civiele' en menselijke
waarden, zoals bestrijding van armoede in de wereld, bijdrage
tot vrede en meer stabiliteit. Aandacht voor de Europese
veiligheid moet steeds worden geplaatst in het vooruitzicht van
wapenbeheersing en ontwapening.
Wat betreft de staatkundige inrichting van het demokratische
verenigd Europa, heeft D'66 geen dogmatische opvattingen.
De nieuwe instellingen en procedures van de EG zullen geen
letterlijke afspiegeling kunnen zijn van de afzonderlijke nationale grondwetten en praktijken. Een synthese moet worden
gevonden die zowel rekening houdt met de uitgangspunten
van de verschillende demokratieën en rechtsstaten binnen de
Gemeenschap, als met de eigen struktuur.
1.3. Is 0'66 tevreden met de Europese samenwerking?
D'66 streeft naar verdere Europese samenwerking, zoals hierboven reeds gesteld is. Dat betekent echter niet dat wij tevreden
zijn met de huidige Europese samenwerking en dat wij bepleiten dat de ontwikkeling van de laatste jaren simpelweg doorgetrokken moet worden.
Integendeel. In de afgelopen twintig jaar is het accent bijna
uitsluitend gelegd op schaalvergroting, ekonomische groei en
uitbouw van het Europese bedrijfsleven. Het is hoog tijd dat
de Europese samenwer~ing zich meer gaat bezighouden met
de mensen die hier wonen. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit
vormen de grondslagen van de EG-verdragen. Maar men moet
helaas vaststellen dat de Gemeenschap in haar beleid in het
verleden teveel is uitgegaan van de wettelijke gelijkheid van
haar burgers. In werkelijkheid bestaat er nog zoveel ongelijkheid. Zeker in een uitgebreide Gemeenschap zal die ongelijkheid alleen maar toenemen. Om de vrijheidsbeginselen (goederen, personen, diensten enz.) te kunnen handhaven moet het
beleid daarori'r getuigen van meer solidariteit met de sociaal
en ekonomisch zwakken. In aktieve maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid en ter bevordering van een rechtvaardiger welvaartsverdeling ook tussen de regio's van de
Gemeenschap moet dit tot uiting komen. Teveel is de Europese gedachte gekoppeld aan de opbouw van een systeem van
ekonomisch liberalisme. Dit heeft er toe geleid dat de burgers
hun aandacht voor de Europese eenwording verloren hebben
en, mede daardoor, dat het de Gemeenschap tot nog toe
slechts met uiterste moeite - of geheel niet - lukt om tot een
gemeenschappelijk ekonomisch en buitenlands beleid te
komen.
Een tweede wezenlijk bezwaar tegen het huidige Europa is
het grote gebrek aan. demokratische kontrole op het gevoerde
beleid. Noch het Europese parlement, noch de nationale
parlementen slagen erin een effektieve kontrole uit te oefenen.
Dit is onaanvaardbaar. Voor het demokratisch gehalte van de
Europese samenwerking is het van wezensbelang dat het Europees parlement daar een grotere greep op krijgt.
1.4. Het belang van de Europese verkiezingen
Door de di rekteverkiezingen voor het Europese parlement kan
een eerste begin worden gemaakt met de oplossing van deze
beide problemen. De verkiezingskampagnes zullen de kiezers
meer bewust maken van het belang van een Europese aanpak
van veel problemen. De nationale politieke partijen zullen
gedwongen worden stelling te nemen en de gevolgen daarvan
voor het nationale beleid door te denken. Het integratieproces zal hierdoor voor het eerst een werkelijke politieke
dimensie krijgen. Uiteindelijk zal dit tot de vorming van
werkelijk Europese partijen moeten leiden.
Bovendien zullen de direkt verkozen Europese parlementariërs geen genoegen meer kunnen nemen met de onmacht
van het huidige Europese parlement. Zij zullen hun deel
moeten vragen in de wetgeving van de EG, zoals parlementariërs dat in hun n~tionale bestel vragen. Om hun
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pos1t1e te versterken zullen zij daarbij proberen de kiezers
achter zich te krijgen: het Parlement zal de publieke opinie
niet alleen moeten verklanken, maar ook moeten mobiliseren. Natuurlijk vormen de rechtstreekse verkiezingen geen
oplossing voor alle kwalen. Wèl zijn zij een voorwaarde om
Europa een werkelijk demokratische grondslag te geven.
Zonder de Europese verkiezingen zullen de Gemeenschappen
steeds minder in staat zijn hun groeiende verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen.
Ook leiden verkiezingen niet automatisch tot meer bevoegdheden voor het Europese Parlement. Maar zij zullen wel een
aanzet zijn tot een ontwikkeling in de goede richting. Gebrek
aan hoop is hierbij even gevaarlijk als goedgelovigheid.
Een direkt verkozen en versterkt Europees Parlement is niet
voldoende om de Europese Gemeenschap een breed draagvlak
te geven. Daarvoor is evenzeer noodzakelijk dat de nationale
maatschappelijke organisaties steeds meer op Europees niveau
gaan samenwerken. Pas dan kan een werkelijk publieke dialoog
over de toekomst van de Europese samenleving ontstaan.

1.5. Welke prioriteiten ziet 0'66 binnen Europa?
De eis tot versterking van de demokratie en het respekt voor
de mensenrechten zullen als basis moeten dienen voor de
inrichting van een samenleving die ruimte geeft aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden:
Dit betekent dat D'66 als eerste hoofdthema een Europees
beleid bepleit dat als grondgedachte heeft de emancipatie van
achtergestelden en de beëindiging van eenzijdige afhankelijkheidsrelaties. Uitgebreide aandacht schenken wij daarom in dit
programma aan de emancipatie van vrouwen en mannen, de
positie van ethnische en kulturele minderheden, de bescherming van de konsumentenbelangen, de hulp aan de achtergebleven regio's binnen de Gemeenschap en de ontwikkelingssamenwerking met landen buiten de Gemeenschap.
Een tweede hoofdthema van het programma is de vraag hoe
tot een oplossing van de werkloosheid en de inflatie te komen,

binnen het kader van een zorgvuldig beheer van het bedreigde
milieu. D'66 bepleit een aanzienlijke versterking van de ekonomische en monetaire samenwerking. De ervaringen van de
laatste jaren hebben aangetoond dat dit noodzakelijk is, alleen
al om de bereikte samenwerking en de daaruit voortgevloeide
welvaart niet in gevaar te brengen. Deze noodzaak zal nog
groter worden door de toetreding van Griekenland, Spanje en
Portugal tot de EG, een toetreding die D'66 ondersteunt. De
ekonomische verschillen zullen tengevolge van die toetreding
echter toenemen. Daardoor wordt het onmogelijk dat alle
landen van de EG in gelijke mate en op het gelijke moment
verder gaan met de ekonomische en monetaire eenwording.
D'66 aanvaardt daarom dat de eenwording voortgang vindt
via een systeem van "tw!le snelheden", d.w.z. dat binnen een
gemeenschappelijk aanvaard aktieprogramma sommige landen
sneller zullen voortgaan met de eenwording dan andere.
Daarbij is noodzakelijk dat de zwakkere landen steun krijgen
die hen de mogelijkheid biedt de ekonomisch sterkere landen
in te halen, omdat D'66 de gedachte van een blijvende tweedeling van de Gemeenschap in rijke en arme landen verwerpt.
D'66 aanvaardt ook dat de ontwikkelingen in de Europese
ekonomie steeds meer met zich mee brengen dat de arbeidsintensieve industrieën naar de ontwikkelingslanden zullen gaan
en dat wij ons in West-Europa vooral zullen moeten toeleggen
op kapitaal- en kennisintensieve industrieën. In dit kader past
de opvatting van D'66 over het Europese industriebeleid en de
ontwikkelingssamenwerking met de Derde Wereld. Want ook
voor de mensen van de Derde Wereld zal Europa een belangrijke rol moeten spelen bij het verschaffen van een bestaanszekerheid van waaruit zij hun verdere levensloop kunnen
bepalen. Het streven naar demokratisering, de ekonomische
problemen en de toetreding van de nieuwe leden zullen van de
EG geen naar binnen gekeerde gemeenschap mogen maken.
Bij het streven naar ontspanning tussen Oost en West dient
Europa tevens een rol te spelen. Voorwaarde voor zo'n rol is
een voldoende mate van Europese samenwerking zowel op het
gebied van de buitenlandse politiek als van de defensie.
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HET DEMOKRATISCH EUROPA

2.1. Inleiding
2.1A. D'66 heeft zich vanaf zijn oprichting ingezet voor meer
openheid en demokratisering van de besluitvorming. Ook op
het Europese niveau zal het deze traditie voortzetten. Veel
beslissingen in de Europese Gemeenschap worden nu genomen
in lange nachtelijke vergaderingen achter gesloten deuren.
Demokratisch gekozen volksvertegenwoordigers kunnen daar·
op onvoldoende kontrole uitoefenen. D'66 wil zich keren
tegen een verdere ontwikkeling in die richting.
Het rechtstreeks verkozen Europee_s Parlement moet een
werkelijk medebeslissingsrecht krijgen. De Europese Commissie moet opnieuw als een politiek kollege gaan funktioneren.
De Raad van Ministers moet slagvaardiger kunnen besluiten.
Alleen zo is te voorkomen dat samenwerking in Europa leidt
tot versterking van de bureaukratie en tot verschraling van de
demokratie.
2.18. De Europese Gemeenschap moet ook e.en rechtsorde
zijn. De rol van het Hof van Justitie is essentieel voor de
rechtsbescherming van de Europese burgers. Besluiten van de
instellingen moeten steeds zorgvuldig op hun rechtsgehalte
kul!nen worden getoetst. Voortdurende waakzaamheid over
de mensenrechten - zowel de klassieke vrijheidsrechten als de
sociale grondrechten - is in de Europese Gemeenschap onontbeerlijk.
Behalve een demokratisch Europa wil D'66 ook een menselijk
Europa. De Europese samenwerking moet een werkelijke
inhoud hebben voor de Europese burger. Alleen dan zal
Europa voor hem herkenbaar zijn. Dat is nu ·helemaal niet het
geval. Om te benadrukken dat Europa er is voor de burgers
moeten in. de Europese Gemeenschap maatregelen worden
bevorderd die onder meer leiden tót:
1. waar mogelijk decentralisering van bevoegdheden;
2. solidariteit met de sociaal en ekonomisch zwakken;
3. wegnemen van onnodige grenzen in Europa;
4. meer aandacht voor de kwaliteit van het bestaan;
5. ondersteuning van de emancipatie van vrouwen en mannen;
6. ruimte voor de eigen ontwikkeling van nationale minderheden;
7. het opheffen van diskriminatie in welke vorm dan ook;
hierbij verdienen homofielen bijzondere aandacht.
2.2. Demókratisering van de Gemeenschap
2.2A .. In deze paragraaf wordt vooral ingegaan op de demokratisering van de instellingen van de Europese Gemeenschap
zelf. Uit de Inleiding blijkt echter al dat D'66 het tevens
noodzakelijk vindt dat de maatschappelijke organisaties
(vakcentrales, werkgevers, kansurnenten enz.) op Europees
niveau ook aan de besluitvorming deelnemen. Pas dan zal de
Europese Gemeenschap een werkelijk demokratisch draagvlak
krijgen.
In het belang van demokratische kontrole en doelmatigheid
moeten de besluitvormende insteil ingen in één plaats worden
bijeengebracht. D'66 kiest Brussel als zetel voor het Europese
Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.
2.2B. D'66 is ervan overtuigd dat de rechtstreekse verkiezing
van het Europees Parlement wezenlijk belangrijk is voor de
totstandkoming van een demokratisch Europa. Het gekozen
Europees Parlement moet het centrum van de politieke meningsvorming worden op Europees vlak .. Alleen door de steun van
de Europese burger zal het zich als zodanig kunnen ontwikkelen. Het gaat bij de beleidskeuzen in Europa tenslotte om
de belangen van de Europese burgers. Deze moeten zich kunnen vereenzelvigen met hun rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers.
De demokratisering van de Europese besluitvorming heeft dan
ook tot doel dat het Europees Parlement de beslissingsbevoegdheid met de Raad van Ministers zal delen zowel ten aanzien
van de wetgeving als de begroting. Verder moet het Europees

Parlement een effèktieve kontrole uitoefenen op het doen en
laten van de Europese Commissie. Het Europees Parlement
heeft nu volstrekt onvoldoende wetgevende en kontrolerende
bevoegdheden.
D'66 wil dan ook met kracht streven naar uitbreiding van de
invloed van het Europees Parlement. Een verdere overdracht
van nationale bevoegdheden aan de Europese Gemeenschap zal
slechts kunnen plaatsvinden als de demokratische kontrole op
de uitoefening daarvan is verzekerd.
Het medebeslissingsrecht van het Europees Parlement heeft
allereerst betrekking op alle besluiten die de "grondwet" van
de Gemeenschap raken (verdragswijziging, uitbreiding van de
Gemeenschap, internationale akkoorden). Verder vallen daar
ook onder alle besluiten die de grondslag vormen voor het
door de Gemeenschap op de verschillende terreinen te voeren
beleid. Zolang een formele bevoegdheidsuitbreiding uitblijft,
moet de bestaande overlegprocedure tussen Raad, Europees
Parlement en Commissie (die nu alleen geldt voor besluiten
met financiële gevolgen) op al deze gevallen worden toegepast.
Het rechtstreeks gekozen parlement dient alle middelen te
benutten die het ter beschikking staan om het politieke debat
in Europa vorm te geven. Hiertoe behoren .ook het ontwikkelen van eigen initiatieven en het houden van hoorzittingen en
onderzoeken.
De leden van het Europees Parlement dienen in de opvatting
van D'66 niet tevens lid te zijn van een nationaal parlement.
Maar men moet wel voorkomen dat de Europese parlemen·
tariërs geïsoleerd raken van de nationale werkellijkheid en het
kontakt met de meningen in eigen land verliezen. Omgekeerd
is het van belang dat de nationale parlementen de Europese
dimensie van alle mogelijke vraagstukken in het oog houden.
Daarom moeten passende vormen van samenwerking tussen
het Europees Parlement en de nationale parlementen worden
ontwikkeld (in Nederland b.v. gemeenschappelijke vergaderingen van Europese parlementariërs met kommissies van het
parlement, gezamenlijk fraktieoverleg e.d.). D'66 zal hiertoe
het voorbeeld geven.
2.2C. De besluitvorming in de Raad van Ministers is steeds
meer verlamd geraakt, omdat besluiten ·vrijwel alleen met
unanimiteit kunnen worden genomen. Om deze situatie te
doorbreken dient de toepassing van meerderheidsbesluiten
zoveel mogelijk te worden bevorderd. Zeker wanneer de
Europese Gemeenschap is uitgebreid met nog eens drie leden
tot twaalf lid-staten is besluitvorming bij meerderheid onontbeerlijk.
De slagvaardigheid van de Gemeenschap kan worden vergroot
door de voorzitter van de Raad meer speelruimte in zijn
interne en externe optreden te geven. In dit verband valt ook
te denken aan de instelling van een Europese bewindsman/
vrouw, zetelend in Brussel als hoofd van de permanente
vertegenwoordiging, maar tevens lid van zijn/haar nationale
regering.
De besluitvorming in de Raad van Ministers dient doorzichtiger
te worden. De Raad dient het Europees Parlement gemotiveerd te berichten welk gevolg aan zijn adviezen wordt gegeven. Naast de voorlichting aan de pers door individuele ministers, moet de Gemeenschapsvoorlichting over de standpunten
van nationale delegaties in de Raad worden verbeterd. Onderzocht moet worden over welke onderdelen van de wetgevende
taak van de Raad in het openbaar kan worden vergaderd.
De Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van de
lid-staten, valt niet meer uit het besluitvormingsproces van de
Gemeenschap weg te denken. Om dit orgaan zoveel mogelijk
in de struktuur van de Gemeenschappen in te bedden, dient
ook deze Raad de gemeenschapsspelregels onverkort toe te
passen wanneer Gemeenschapszaken aan de orde zijn. Daarom
ook moet de Europese Raad niet zozeer de besluitvorming
van de andere Raden overnemen als een soort "beroepsinstantie", maar dient hij zich vooral toe te leggen op het
geven .van impulsen aan het Europese eenwordingsproces.
De parlementaire kontrole, zowel nationaal als Europees,
op het funktioneren van de Europese Raad moet worden
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versterkt. In Nederland dient dit te geschieden door onder
meer de minister-president over het gebeuren in de Europese
Raad verslag te laten doen aan het parlement.
De band tussen de Europese Politieke Samenwer-king en de
Europese Gemeenschappen moet worden versterkt. ·
(Zie ook onder 5.6.)

2.20. De voorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd door de lidstaten uit een bindénde voordracht van
het Europees Parlement van niet meer dan .drie personen.
Een klein aantal Commissieleden met behoortelijke portefeuilles kan efficiënter werken en hopelijk een grotere eenheid
bereiken. Daarom is het gewenst de Commissie - afgezien van
'de voorzitter- te beperken tot één lid per lidstaat.
Het inspraakrecht van de voorzitter bij de benoeming van de
leden van de Commissie dient te worden versterkt.
De Commissie dient meer ruimte te krijgen zich als een werkelijk Europese uitvoerder van gemeenschapsbesluiten op· te
stellen. Daarom is de overdracht van de uitvoering van besluiten aan de Commissie nodig. In een uitgebreide Gemeen·
schap dient de uitvoerende bevoegdheid bij de Commissie te
berusten.
Het in de EG-verdragen voorziene exklusieve recht van initiatief van de Commissie tegenover de Raad dient te worden
geaccentueerd om het politieke prestige en gezag van de Europese Commissie weer te herstellen.
Ook dienen de leden van de Commissie zich onafhankelijk
op te kunnen stellen ten opzichte van hun regeringen. Een
individuele verantwoordelijkheid van het Europees Parlement
naast de bestaande kollektleve karl daartoe bijdragen.
2.3. Rechtsbescherming en mensenrechten in de Gemeenschap
2.3A. Het behoud van demokratische staatsinstellingen en de
bescherming van de fundamentele nichten van de mens in de
aangesloten staten zijn essentiële vereisten voor het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap.
Deze eisen gelden evenzeer voor de Gemeenschap zelf. De
waa~borging van de rechten van de individuele burger is een
wezenlijk bestanddeel van de' moderne demokratische rechts·
orde die de Europese Gemeenschap behoort te zijn. Het Hof
van Justitie vervult een centrale rol in de opbouw van de EG
tot een rechtsgemeenschap. De bevoegdheden van het Hof van
Justitie moeten bij ·de verdere ontwikkel in gen van de EG ook
steeds worden aangepast. De eenheid van rechtsbedeling in de
Gemeenschap dient nog te worden versterkt door de bestaande
procedure voor prejudiciële beslissingen aan te vullen met een
procedure die de rechtseenheid verzekert in gevallen waarin
een nationale rechter nalaat het Hof van Justitie om een pre·
judiciële beslissing te verzoeken.
De onafhankelijke positie van het Hof van Justitie kan met
meer waarborgen worden omgeven. Het verdient aanbeveling
de rechters te benoemen voor hetzij een langere periode dan
de huidige zes jaar zonder herbenoeming hetzij voor het leven,
waaronder wordt verstaan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De huidige benoemingsprocedure leidt
ertoe dat in de praktijk elke lidstaat een rechter levert. In
aansluiting daarop moet worden overwogen de benoeming
van de rechters op te dragen aan de Raad, besluitend op voordracht van het hoogste rechter! ijk kollege van de betrokken
lidstaat en na raadpleging van het Europees Parlement en het
Hof van Justitie: zelf.
2.38. De eerbiediging van de rechten van de mens dient een
konstant element van de Europese Gemeenschap te zijn, die
immers niet alleen een ekonomische en politieke, maar vooral
ook een sociale en rechts-gemeenschap dient te zijn. Alleen op
die grondslag kan de strijd voor de mensenrechtenbescherming
in andere delen van de wereld met succes in EG- en EPSverband worden voortgezet. Toe te juichen valt dat het Hof
van Justitie zich het respekt voor de klassieke vrijheidsrechten
reeds heeft aangetrokken. De EG-instellingen dienen evenzeer
oog te hebben voor de sociale grondrechten. Het verdient overweging een rechtstreeks beroep op het Hof van Justitie moge-

lijk te maken voor individuele burgers die menen dat hun
fundamentele rechten worden geschonden door besluiten van
de Gemeenschapsinstellingen.
De ontwikkeling van de grondrechtenbescherming in de
Gemeenschap moet als onderdeel van de gemeenschappelijke
Europese traditie worden ingepast in het bredere kader van de
Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest. De erkenning van het individuele klachtrecht· is een vanzelfsprekend onderdeel van een effektleve
grondrechtenbescherming (bijv. tegen de toepassing . van
beroepsverboden). Ook de Gemeenschap als zodanig dient
- met erkenning van het individuele klachtrecht - partij te
worden bij deze Europese Conventie. Daarmee wordt bereikt dat niet alleen klachten tegen de nationale overheid,
maar ook klachten tegen het optreden van de Gemeenschapsinstellingen voor de organen van de Conventie (Commissie en
Hof voor de Rechten van de Mens, Comité van Ministers)
kunnen worden gebracht.
·

2.3C. Bij het zoeken naar passende middelen ter handhaving
van de rechtsstaat (bijv. bestrijding van het terrorisme) mag
de rechtsstaat zelf niet bedreigd worden. Daarom moet een
eerlijk proces onder alle omstandigheden gewaarborgd blijven,
hoe ernstig de verdenking tegen een van misdrijf verdachte
persoon ook is en hoe zwaar het feit waarvan hij wordt verdacht ook mag zijn. Tot een eerlijk proces behoort de mogelijkheid van een vrije verdediging en van een onbelemmerd
kontakt tussen raadsman en kliënt. Uitsluiting van een advokaat mag alleen plaatsvinden onder zéér stringente voorwaarden en in buitengewoon ernstige gevallen, waarin er
sprake van is dat de advokaat zelf beschuldigd wordt van
feiten, die het toepassen van strafrechte Iijke sankties betekenen. Geen uitsluiting mag worden overwogen vooraleer er ten
opzichte van de advokaat een redelijk vermoeden. bestaat dat
hij zijn kliënt(en) op onwettige wijze steunt. Voorts dient de
werking van het strafrechtelijk nationaliteitsbeginsel ten aanzien van in sommige lidstaten wel, in andere lidstaten niet
strafbare medische en sociale hulpverlening tussen de lid' staten van de EG te worden beperkt.
2.30. Abortus behoort uitsluitend te zijn onderworpen aan de
vrije beslissing van de vrouw. Dit D'66-standpunt brengt onder
veel meer ook met zich mee dat krachtig stelling genomen
moet worden tegen in Europa bestaande stromingen om het
Iega! iseren van abortus mede af te wijzen wegens een gewenste bevolkingsgroei. D'66 zal haar opvattingen in deze,
waar mogelijk, internationaal vertolken.
2.4. Europa voor de burgers
2.4A. Niet alleen is de demokratie in de Gemeenschap onvoldoende ontwikkeld. Ook is tot dusver te veel verontachtzaamd
dat Europa er is voor de burgers -voor alle burgers. D '66 vindt
dat daarin verandering moet komen. Waar mogelijk moet
decentralisatie van gezag worden bevorderd. Hoewel bepaalde
bevoegdheden kollektief op Europees niveau moeten worden
uitgeoefend, zullen niet meer bevoegdheden aan de EG moeten
worden overgedragen dan nood zake! ijk zijn. Nationale bevoegdheden zullen via de Gemeenschap zelfs moeten worden overgedragen aan regionale organen. Het Europees beleid zal daardoor dichter bij de burgers komen te staan. D'66 voelt niets
voor b.v. een gecentraliseerd regionaal-, volksgezondheids-of
milieubeleid behoudens algemene richtlijnen. Rekening moet
worden gehouden met nationale en regionale bijzondere
posities.
2.48. Hoewel de gemeenschappelijke markt in Europa reeds
bijna 10 jaar een feit is, lopen de burgers nog steeds tegen
talloze onnodige grenzen op. D '66 vindt dat deze grenspelemmeringen zo spoedig mogelijk moeten verdwijnen.
Konkrete maatregeleQ die wij voorstaan zijn o.a.:
1. afschaffing van de fysieke kontrölé aan de grens op het
goederenverkeer;
2. invoering van een vrij verkeer voor alle EG-onderdanen,
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ook voor hen die geen ekonomische aktiviteit verrichten;
3. invoering van een Europees paspoort voor alle EG-onderdanen;
4. afschaffing van de tijdsverschiller) in Europa door een uniforme regeling van de zomertijd;
5. toekenning van het aktief en passief kiesrecht voor lokale
en regionale vertegenwcwrdigende lichamen aan alle ingec
zetenen, ook niet-onderdanen.

2.4C. D'66 is een voorstander van de eenmaking in Europa
van het vreemdelingenbeleid t.a.v. niet-EG-onderdanen. Dit
beleid mag echter niet leiden tot een verslechtering van de
positie van vreemdelingen in Nederland en zal speciale aandacht moeten besteden aan de positie van de vrouwen.
De Gemeenschap moet in haar beleid rekening houden met
de bestaande ongelijkheid van haar burgers. Het beleid moet
daarom de solidariteit met de sociaal en ekonomisch zwakken
veel meer dan in het verleden benadrukken.
(zie onder hoofdstuk lil)
Orri Europa een duidelijk gezicht te geven voor de burger
moeten ook maatregelen worden genomen ter verbetering van
de kwaliteit van het bestaan. Een open oog voor .de immateriële waarden van het leven is hierbij essentieel. Alleen dan
kunnen bijvoorbeeld een milieu- en. energiebeleid in samenhang
met selektieve ekonomische groei tot stand komen (zie verder
hoofdstuk 111).

2.5. Emancipatie van vrouwen en mannen
2.5A. De Europese Gemeenschap dient een bijdrage te leveren
aan een vernieuwende maatschappij waarin een optimale ontplooiing is gegarandeerd van mannen en vrouwen. Een belangrijk instrument hiertoe is het op gang zetten van een veranderings- en bewustwordingsproces, dat leidt tot een andere rol en
taakverdeling van mannen en vrouwen.
Wat betreft het doorbreken van het geijkte rolpatroon van de
man moeten mogelijkheden en omstandigheden geschapen
worden, die hem in staat stellen af te komen van de dwang tot
het leveren van prestaties, die vaak zijn kracl}ten te boven gaan
en die hem geen tijd laten voor eigen welzijn en dat van
anderen (gezin en omgeving).
De stoerheid en het zich steeds weer waar willen maken t.o.v.
de vrouw dienen te veranderen in een open houding van
gelijkwaardige mensen met wec;lerzijds respekt.
Emancipatie draagt bij tot onafhankelijkheid van man en
vrouw. Zolang echter vooral de maatschappelijke positie van
de vrouw een achterstand vertoont, zijn speciale maatregelen
nodig om deze achterstand op te heffen.
2.58. Bovengeschetste emancipatie-ontwikkeling kan in hoge
mate bevorderd worden door een betere verdeling van betaalde arbeid tussen man en vrouw.

Binnen het streven naar een algemeen Europees werkgelegenheidspolitiek moet vrouwenwerkgelegenheid speciale aandacht
krijgen. Ook moeten de mogelijkheden voor deeltijdarbeid
sterk gestimuleerd worden.
De E.G. zou hierin binnen het eigen ambtenarenapparaat een
goed voorbeeld kunnen geven, ook wat betreft een tijdelijke
voorkeursbehandeling van vrouwen in middelbare en hogere
funkties. Speciale scholingskursussen moeten worden opgezet
om de doorstroming van vrouwen uit lagere naar hogere
funkties mogelijk te maken.
De wettelijke gelijkstelling ván vrouwen en mannen moet door
Europese regelingen snel verc;ler worden doorgevoerd.
De te nemen Europese richtlijnen, vooral die op ekonomisch,
sociaal en fiskaal terrein, moeten uitgaan van de onafhankelijkheid van de partners ten opzichte van elkaar.
·Alle overheidsmaatregelen die direkt of indirekt het huwelijk
als enige (samen)leefvorm bevoordelen, moeten omgebogen
worden zodat zij de individuele keuzevrijheid van de leefvormen onverlet laten. Met name op het gebied van de sociale
en fiskale wetgeving.

2.5C. Onderzoek naar knelpunten m.b.t. emancipatie moet
gestimuleerd en waar nodig opgezet worden. Wij denken hierbij ook aan samenwerking en uitwisseling van gegevens van
eventueel nationaal bestaande emancipatie-instituten.
De massa-media moeten worden ingeschakeld bij de emancipatie-voorlichting, met name over de mogelijkheden die de
vrouw reeds heeft en krijgt met de bestaande en toekomstige
Europese regelingen.
2.6. Ethnischeen kulturele minderheden

In een samenleving waarin ieder zich zo goed mogelijk kan
ontplooiien - zonder de medemens te schaden en levend in
solidariteit met die medemens -dient het mogelijk te zijn dat
ieder individu, maar ook iedere groep, de eigen identiteit kan
ervaren. Bij de opbouw van het nieuwe Europa moet het mogelijk zijn dat ethnische en kulturele minderheden die zich
binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap bevinden, en die zich door de nationale overheid bekneld voelen, meer ruimte voor zelfbestuur gegeven wordt.
Evenzeer als er door de nationale overheden bevoegdheden
overgedragen dienen te worden naar het Europese niveau, kan
het gewenst zijn dat er bevoegdheden naar beneden worden
afgestaan. In dit verband moeten tevens mogelijkheden geboden worden voor samenwerking van nationale minderheden
over de grenzen heen, b.v. in het kader van een regio die zich
over meerdere landen uitstrekt. Een dergelijk beleid past in
een konceptie die ervan uitgaat dat de souvereine ·nationale
staat in vele opzichten niet meer een staatkundig juist kader
biedt.
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111

EKONOMISCH EN SOCIAAL BELEID

3.1. Inleiding
D'66 aanvaardt de industriële samenleving als een gegeven,
maar is tevens van oordeel dat de ontwikkeling van deze
samenleving onheilspellende nevenverschijnselen heeft opgeroepen, die een verdere ontwikkeling van de mens en zijn
ontplooiingsmogelijkheden ernstig bedreigen.
Tot deze verschijnselen rekent D'66 allereerst het dreigende
uit elkaar groeien van mensen en groepen door het afnemen
van de mogelijkheden om aan het traditionele arbeidsproces
deel te nemen en door de toenemende verstarring en vervreemding in samenwerkingsverbanden. Daardoor wordt het
. voor steeds meer mensen moeilijk om sociaal te funktioneren.
Van gelijke orde is de technologische en industriële wildgroei,
waardoor het natuurlijk milieu wordt afgebroken en de levenskansen voor toekomstige generaties ernstig gevaar lopen.
Bestrijding van deze verschijnselen door het scheppen van
sociaal gunstige voorwaarden en een zorgvuldig beheer van het
bedreigde milieu hebben daarom voor Ö'66 een prioriteit
waaraan produktiviteitsstijging en vergroting van de materiële
welvaart dienstbaar moeten worden gemaakt. Ekonomische
groei dient in dit licht teworden bezien.
Daarom wil D'66 streven naar een Europees beleid op het
ekonomischeen sociale vlak dat onder meer gericht is op:
1. bestrijding van de werkloosheid en beteugeling van de
inflatie;
2. het voorkomen van verdere achteruitgang van het milieu;
3. een rechtvaardige internationale herverdeling vàn arbeid en
welvaart;
4. een rechtvaardige verdeling van inkomens in de lidstaten en
ook tussen de regio's binnen de Gemeenschap;
5. industriële vernieuwing.
3.2. Ekonomische orde
3.2A. D'66 aanvaardt het principe van de ondernemingsgewijze produktie. Deze hee~t de voordelen dat de drang naar
vernieuwing en innovatie blijft bestaan en dat de industriële
bedrijvigheid blijft streven naar een zo goed mogelijk aangepast blijven aan veranderende marktomstandigheden. Zoals
hierboven aangegeven onderkent D'66 echter dat dit ondernemen nevenverschijnselen heeft opgeroepen - en waarschijnlijk zal blijven oproepen -die de ontplooiingsmogelijkheden
van de mens beperken. Daarom is D'66 voorstander van een
Europees beleid waarin de overheden gemeenschappelijk het
wettelijk kader uitbreiden dat aangeeft binnen welke grenzen
de vrijheden van dit ondernemen zich mogen bewegen.
D'66 erkent dat vele van onze kollektleve voorzieningen mede
mogelijk werden door het welvaartsscheppend vermogen van
industriële bedrijvigheid. Omgekeerd is het echter ook zo dat
deze kollektleve voorzieningen (men denke bijvoorbeeld aan
het onderwijs) het de industrie moge Iijk maken efficiënt te
produceren.
In het licht van het bovenstaande streeft D'66 naar een demokratische markt-ekonomie waarin de produktie plaatsvindt in
gedemokratiseerde partikuliere bedrijven. De essentie van de
bedrijfsdemokratisering is dat de werknemersgroep (inklusief
de werknemer-direkteur) de ondernemersfunktie voor een
groot deel overneemt en op grond daarvan het medebeslissingsrecht verkrijgt ten aanzien van alle belangrijke onderdelen van het bedrijfsbeleid (fusies, sluitingen, verplaatsingen,
investeringen, direktiebenoemingen (Zie verder onder 3.7.
Demokratisering arbeidsverhoudingen).
De produktie wordt hiermee meer afgestemd op de koosurnentenvoorkeur door het tegengaan van de huidige overheersende
positie van de producent in een verbeterd marktmèchanisme
(zie onder 3.8. en 3.9.: Konsumentenbeleid en Mededingingsbeleid). In de prijzen moeten zoveel mogelijk de totale maatschappelijke kosten worden opgenomen, inklusief de effekten
t.a.v. de vervuiling en de uitputting. Hierdoor zullen produkten
en produktieprocessen die vuil zijn en tot uitputting leiden

worden tegengegaan (zie verder 3.1o.:~Milieubeleid).
Het vraagstuk van de verdeling van de groei in de diverse nationale inkomens tussen de privé-inkomens, belasting en in het
bedrijf te houden winst zou volgens D'66 op basis van meerjarenafspraken tussen dé sociale partners en op basis van door
de EG-commissie geadopteerde richtlijnen tot stand moeten
komen.
3.3. Ekonomische en monetaire eenwording.
3.3A. Hoewel het bereiken van een ekonomischeen monetaire
unie op korte termijn niet te verwezenlijken lijkt, moet zij als
doelstelling volledig gehandhaafd blijven. De laatste jaren is
duidelijk gebleken dat noch via nationale oplossingen, noch de
vrijblijvende bijeenkomsten van de grote industriële mogendheden (Rambouillet, Bonn etc.) de internationale ekonomische
teruggang effektief bestreden kan worden. De recessie leek in
eerste instantie de ekonom.ische en monetaire unie op de lange
baan te hebben geschoven, maar verdere voortgang naar een
dergelijke unie blijkt nu des te noodzakelijker. Aan de ene
kant omdat de gemeenschappelijke markt (nog steeds het
fundament voor de Europese samenwerking) ten gevolge van
de nationale maatregelen in gevaar komt. Aan de andere kant
kan verdere eenwording leiden tot:
een impuls tot ekonomische opleving, aangezien de voordelen van de gemeenschappelijke markt vollediger benut
kunnen worden;
een grotere monetaire stabiliteit, en mede daardoor tot
een lagere inflatie en werkloosheid.
Hiertoe is het noodzakelijk dat op Europees niveau bevoegdheden geschapen worden die het voeren van een geïntegreerd
ekonomisch, monetair en sociaal beleid mogelijk maken. Op
zichzelf is dit nog geen garantie voor een succesvol ekonomisch herstel: van groot belang blijft natuur Iijk het beleid
dat met de gemeenschappelijke instrumenten gevoerd wordt;
wel is dit geïntegreerd beleid een voorwaarde voor dit herstel.
3.3B. In het kader van het bovenstaande:
1. zullen de lidstaten bindende verplichtingen moeten aangaan
m.b.t. beleidselementen die hun makro-ekonomische
situatie beïnvloeden, zoals de begrotingstekorten en de
financiering daarvan, het stijgingstempo van de kollektleve
lasten, de liquiditeitskreatie, reglementering van het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap en het externe monetaire beleid;
2. moet een begin worden gemaakt met de "pooling" van de
valutareserves van de lidstaten; kan naast de nationale
munten een "parallelle" Europese munt ingevoegd worden·
dienen de bevoegdheden van het Europse Fonds voor mone:
taire samenwerking uitgebreid te worden.
In het Europese monetaire systeem dat na de Europese top in
Bremen (juli 1978) in opbouw is, wordt een aantal van de
stappen die D'66 aanbeveelt, genomen. D'66 ondersteunt dan
ook de opbouw van dit systeem.
Naast deze monetaire samenwerking dient het nauwer samengaan van het ekonomisch beleid van de lidstaten bevorderd te
worden, o.m. door middel van:
1. koördinatie in de E.G. van het inkomensbeleid, de direkte
belastingheffing en de konjunktuurpolitiek;
2. vermindering van de onderlinge struktuurverschillen d.m.v.
inkomensoverdrachten, welke aan duidelijke ekonomische
en monetaire voorwaarden zijn gebonden;
3. uitbreiding van de eigen middelen van de EG t.b.v. het
regionaal, het sociaal, het industrie- en het energiebeleid;
4. harmonisatie van indirekte belastingen. Hierbij is o.m.
nodig:
a. een nieuw BTW-tarief op luxe-goederen en milieuvervuilende produkten;
b. een laag BTW-tarief voor de primaire levensbehoeften
en aktiviteiten c.q. produkten in dienst van het milieu.
3.3C. De negen dienen een aktieprogramma overeen te komen
op basis van een gemeenschappelijk idee van de ekonomisch~
en monetaire unie, waarin bovenstaande elementen zijn opge-
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nomen. Uit dit programma moet tevens blijken dat de ekonomische en monetaire unie o.m. een bijdrage moet leveren aan
ten behoeve van wederkerend onderwijs voor de jongeren.
Ook meer in het algemeen zal in toenemende mate rekening
moeten worden gehouden met stijgende en snel veranderende
eisen t.a.v. scholing en vooropleiding. Eén beleid van "gelijke
kansen" gaat dan ook uit van veel intensievere begeleiding van
werknemers op dit gebied, het scheppen van mogelijkheden
tot om- en bijscholing voor jong en oud, en volledig gelijke
kansen, ook t.a.v. bijscholing, voor vrouwen en mannen.
Tenslotte: ook al zullen de lidstaten een grote mate van zelfstandigheid behouden t.a.v. hun arbeidsmarktbeleid, toch zal
op Europees niveau een betere koördinatie bereikt moeten
worden.
de vermindering van de welvaartsverschillen binnen de Gemeenschap en aan de sociale zekerheid. Tevens moet de demokratische kontröle gewaarborgd zijn.
Wat betreft de uitvoering van bovengenoemd aktieprogramma
zal men moeten accepteren, zoals de Belgische premier Tindemans reeds in 1975 in zijn rapport over de Europese Unie
stelde, dat de ekonomische en financiële situaties van de lidstaten zozeer van elkaar verschillen dat een gelijktijdige uitvoering onmogelijk is, wil men enige vooruitgang boeken. De
staten die de mogelijkheid hebben vorderingen te rnaken
dienen deze door te zetten. De staten die redenen hebben
- welke door de Raad op voorstel van de Commissie geldig
worden geacht - om dit niet te doen, krijgen uitstel zonder
dat echter het gemeenschappelijk einddoel wordt opgeheven.
Zij krijgen daarbij hulp van de andere staten om hen in staat te
stellen de anderen in te halen. Ook in het licht van de uitbreiding van de EG met Griekenland, Spanje en Portugallijkt deze
benadering de enige mogelijkheid tot vooruitgang te bieden
(zie ook VI: Uitbreiding van de EG).
3.4. Werkgelegenheid
3.4A. Eén van de grote opdrachten van de EG in de komende

jaren zal zijn een bijdrage te leveren aan de oplossing van het
werkloosheidsprobleem. Wezenlijke onderdelen van deze oplossing zijn verdere voortgang bij de ekonomische en monetaire eenwording (zoals hierboven omschreven en bij de ontwikkeling van een industriepolitiek in de Gemeenschap (zie
verder 3.5.: Industriële herstrukturering).
De werkloosheid is een struktureel probleem geworden, dat
strukturele, diep ingrijpende maatregelen vereist om tot een
oplossing gebracht te worden. Daarbij zal ook de betekenis
van de arbeid aan een herwaardering onderworpen dienen te
worden. Tot deze ~trukturele maatregelen rekent D'66 een
herverdeling van de werkgelegenheid die zowel mannen als
vrouwen en zowel het "schone" als het "vuile" werk omvat.
Arbeidstijdverkorting, vervroeging van de pensioenleeftijd,
duolonen, invoering van vijfploegendienst en flexibele werktijden zijn geschikte instrumenten om hiermee een eerste
begin te maken. Daarnaast dienen de mogelijkheden voor het
verrichten van deeltijdarbeid belangrijk te worden vergroot.
3.4B. Een tweede strukturele maatregel is het scheppen van

nieuwe werkgelegenheid in de sociaal-kulturele sektor ter
kompensatie van het in verhouding dalend aantal arbeidsplaatsen in de produktiesektor. Het lijkt alsof dit soms in
strijd komt met de ~venzeer geldende eis naar produktiviteitsverbetering te streven. D'66 is van mening dat dit een schijnkonflikt is. Het streven naar produktiviteitsverbetering is
juist en het gaat niet aan onnodig werk te blijven doen als
andere hulpmiddelen voorhanden zijn. Anderzijds zal het
mogelijk en nodig zijn veel te doen aan het onderhoud en
behoud van wat in het verleden is opgebouwd. Veelal is dit
arbeidsintensief en eist het een speciaal vakmanschap (b.v.
onderhoud van steden, woningen, landschap enz.).
Naast het stimuleren van een toekomstgerichte industrie zal
het arbeidsmarktbeleid ook gericht moeten zijn op het scheppen van arbeidsplaatsen door zorgvuldig onderhoud van het
bestaande en het ontwikkelen van een moderne hiervoor

geschikte ambachtelijkheid.
Bij de uitvoering van bovenomschreven programma zullen de
nationale staten de hoofdrol spelen. Daarnaast zal echter
ook het Europees Sociaal Fonds een belangrijke positieve rol
dienen te spelen. Daarbij zal speciale nadruk dienen te vallen
op de werkloosheid onder jongeren en vrouwen.
Hiertoe zullen naast bovenstaande punten ook nieuwe vormen
van gemeenschappelijke steun ontworpen moeten worden ter
bevordering van de schepping van nieuwe arbeidsplaatsen,
met name door middel van werkgelegenheidspremies. Tevens
is een uitbreiding noodzakelijk van de bijdragen van de EG
3.5. Industriële herstrukturering
3.5A. De ekonomische mogelijkheden van de lidstaten van de

EG hangen in sterke mate af van hun konkurrentiepositie op
de wereldmarkt en dus van de mate waarin het industrie- en
technologiebeleid wordt afgestemd op de verhoudingsgewijze
voordelen van de Westeuropese landen. Voor de ontwikkeling
van dit beleid zijn goede stuurmechanismen nodig, zowel op
Europees als op regionaal niveau, maar ook rendabele bedrijven en ondernemingen. De besturing van onze industrie mag
daarom haar winstgevendheid en haar konkurrentiemogelijkheden op de wereldmarkt niet aantasten.
De versterking van de Westeuropese konkurrentiepositie op de
wereldmarkt moet tevens passen in een beleid dat gericht is op
een betere internationale arbeidsverdeling. Op die wereldmarkt
zullen naar het zich laat aanzien, een aantal verschuivingen
optreden, die liggen in het verlengde van de al optredende
prijsstijgingen van de grondstoffenprijzen.
West-Europa, dat arm is aan grondstoffen, is in zijn ekonomie
bijzonder kwetsbaar voor deze verschuivingen.
De stijging van de grondstoffenprijzen zal de ontwikkelingslanden in staat stellen te investeren ten behoeve van hun eigen
industrialisatie. Deze landen zullen zich ongetwijfeld toeleggen
op de veredeling van de grondstoffen waarover zij beschikken.
Dit zal een verdere verbetering van hun "terms of trade" met
de al in vergaande mate geïndustrialiseerde landen mogelijk
maken.
Het feit, dat de arbeidskosten in de ontwikkelingslanden
lager zijn dan in de al sterk geïndustrialiseerde landen zal er
eveneens toe bijdragen dat een aantal industriële aktiviteiten
vanuit de dichtbevolkte geindustrial iseerde landen verplaatst
zal worden naar de ontwikkelingslanden. Over het algemeen
komen produktieprocessen die veel ongeschoolde arbeid en
in verhouding geringe kapitaal sinvesteringen vereisen het meest
in aanmerking voor vestiging in ontwikkelingslanden, kapitaalintensieve en hooggeschoolde arbeid vereisende processen het
minst. De vervaardiging van traditionele produkten als konfektie, schoenen, handschoenen e.d. en eenvoudige assemblageprocessen kunnen zonder veel moeilijkheden met de inzet van
een beperkt aantal specialisten in die landen ter hand worden
genomen (zie hiervoor ook het hoofdstuk "Europa naar buiten
Hfdst. V .2 Ontwikkelingsbeleid").
Uit het bovenstaande volgt dat de beste ontwikkelingskansen
voor de Westeuropese export zeker voor die uit het hoog
geïndustrialiseerde noord-westen van de EG, liggen in de zogenaamde wetenschapsintensieve produktieprocessen die een
hoog geschoolde en gespecialiseerde arbeidsinzet, verhoudingsgewijs hoge kapitaalinvesteringen en een hoog ontwikkelde
sociaal-kulturele sektor vereisen. Daarnaast zullen er mogelijkheden zijn voor industrieën die op grond van vernieuwingen
en produktie-ontwikkeling goederen voortbrengen die de
konkurrentie op de wereldmarkt kunnen doorstaan.
De onvermijdelijke en noodzakelijke toepassing van arbeidsbesparende technieken en produktiviteitsverhogende vernieuwingen zal ook in de toekomst tot omschakelingsproblemen leiden, die echter niet slechts voor rekening van de direkt
betrokkenen mogen komen, maar als opdracht en uitdaging
voor de samenleving als geheel dienen te gelden. Daarnaast
moet produktiviteitsverhoging in de produktiesektor worden
beschouwd als· moge Iijkheid en voorwaarde om in het sociaalkulturele veld tot nieuwe ontplooiingsmogelijkheden te
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komen.
Voor dit laatste zullen vooral op nationaal en regionaal niveau
oplossingen gevonden moeten worden. (Zie hiervoor het
D'66 Beleidsprogramma 1977-1981).
3.58. De problemen op het gebied van industriebeleid dienen
veel meer dan tot nu toe op gemeenschapsniveau te worden
aangepakt. Nationaal gerichte maatregelen zijn doorgaans
ineffektief en leiden er bovendien vaak toe dat probl.emen
naar andere landen worden verschoven. Gaan in een snel
groeiende ekonomie struktuurveranderingen in het algemeen
met betrekkelijk weinig ekonomische en sociale spanningen
gepaard, anders wordt dit wanneer de ekonomische groei
stokt. In de huidige minder gunstige omstandigheden wordt de
weerstand tegen elk aanpassingsproces dan ook steeds groter
en daarmee de beleidsruimte telkens kleiner. Tegelijkertijd
wordt evenwel de noodzaak om tot een Europees georiënteerde struktuurpolitiek te komen des te sterker. Het is daarbij
zeker dat het voor een groot gedeelte van de vindingrijkheid
van het partikulier initiatief zal afhangen of de huidige problemen kunnen worden opgelost. Anderzijds mogen partikuliere
initiatieven en belangen een gemeenschappelijke aanpak zeker
niet in de weg staan.
Bij strukturele aanpassingsproblemen dient gekoördineerd te
worden gereageerd hetzij via gerichte uitbreiding, via kapaciteitsbeheersing of, indien noodzakelijk, via de afbouw van
bepaalde kapaciteiten. Voor een dergelijke sektarsgewijze te
effektueren aanpak kan gedacht worden aan het gebruik van
de bestaande financieringsinstrumenten van de Gemeenschap,
zonodig dienen nieuwe aangepaste instrumenten te word~n
geschapen.
Het Europese industriebeleid dient er op gericht te blijven het
de ondernemingen in de Gemeenschap mogelijk te maken zich
aan de veranderende markt- en produktieomstandigheden aan
te passen. Daarnaast wil D'66 vooral wijzen op de mogelijkheden voqr de Gemeenschap het jui~te klimaat te scheppen
en instrumenten aan te dragen voor de binnen een industriebeleid benodigde versterkte ontwikkelings- en vernieuwingsaktiviteiten van het bedrijfsleven.
Daarbij zal juist voor de interne evenwichtige ontwikkeling
van de EEG een afgestemd vernieuwingsbeleid nodig zijn.
Anders dreigt het gevaar dat de groteekonomischeen technologische voorsprong van bepaalde landen (vooral Duitsland)
een desintegrerend effekt zal hebben.
Bij steunverlening aan bedrijven in het algemeen zal minstens
aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan:
1. de steun moet doelgericht, tijdel ijk van aard en voor iedereen duidelijk zijn;
2. mag niét leiden tot konkurrentievervalsing.
3.5C. Het nemen van protektionistische maatregelen door de

lidstaten moet ten stelligste worden afgewezen. Dergelijke
maatregelen lokken uit dat andere landen, ook buiten de
Gemeenschap, hetzelfde gaan doen. Indien er.een sneeuwbaleffekt optreedt zal Europa daar zelf in de eerste plaats het
slachtoffer van zijn. Bovendien belemmeren invoerbeperkingen
de technologische vernieuwing.
3.6. Regionaal beleid
3.6A .. De tot nu toe verwezenlijkte Europese eenwording is
vooral ten goede gekÓmen aan de meest ontwikkelde gebieden
van de Gemeenschap. De onevenwichtigheden tussen de verschillende regio's zijn relatief groter geworden ook al is de
levensstandaard in de hele Gemeenschap aanmerkel ijk gegroeid. Verdere integratie is dringend vereist, niet alleen om
de gemeenschappelijke markt te verwezenlijken, maar eveneens om het ekonomisch beleid van de lidstaten op één lijn te
brengen. Het geëigende kader daarvoor is de Ekonomische en
Monetaire Unie. Deze Unie is echter niet te verwezenlijken
zolang tegenwoordige regionale verschillen blijven bestaan:
de lidstaten met achtergebleven gebieden moeten te veel van
hun middelen wijden aan de ontwikkeling.
Voor het regionaal beleid is de op handen zijnde uitbreiding

van groot belang. Uitbreiding van de Gemeenschap zal op het
regionale vlak voornamelijk twee konsequenties hebben. Ten
eerste zullen nogmaals de ontwikkelde, geïndustrialiseerde
gebieden in de Gemeenschap profiteren van deze uitbreiding
dankzij o.a. hun aanpassingsmogelijkheden. Ten tweede bevinden zich de achtergebleven gebieden van het Middellandsezeebekken wat betreft hun belangrijkste produkten in direkte
konkurrentie met de nieuwe lidstaten.
3.68. Sociaal gezien zijn de voortbestaande verschillen in de

levensstandaard tussen rijke en arme gebieden niet langer aanvaardbaar; deze toestand leidt tot een vermindering van de
bereidheid tot eenwording, aangezien de betrokken lidstaten
de gevolgen van de eenwording tegenover hun bevolking niet
langer kunnen rechtvaardigen; dat verklaart de neiging tot
ekonomische afscherming van het eigen gebied.
Een herverdeling op grotere schaal tussen de regio's is daarom
onontbeerlijk. Op het ogenblik vervult alleen het Regionaal
Ontwikkelingsfonds een dergelijke funktie. Dit Fonds dient
dus te worden versterkt en uitgebreid. Eveneens is echter
noodzakelijk te komen tot een werkelijk Europees Regionaal
Beleid dat er o.a. op gericht is de sociaal-ekonomische toestand
in de verschillende regio's op vergelijkbare wijze te kenschetsen
om overdracht van inkomen naar de meest behoeftigen te verzekeren; voorts is een afstemming van de nationale politieken
op dit gebied noodzakelijk teneinde aan deze overdracht de
grootst mogelijke doelmatigheid te kunnen geven en tenslotte
dient dit Regionaal Beleid ervoor te zorgen dat alle andere
gemeenschapsaktiviteiten - industrie- en handelspolitiek b.v. met de regionale gevolgen ervan voldoende rekening houden.
3.7. Demokratisering arbeidsverhoudingen

3.7 A. Er moet een demokratisering van de arbeidsverhoudingen plaats vinden waarbij de traditionele scheidingen tussen
arbeid en kapitaal wordt doorbroken. De vitaal-belanghebbende groeperingen moeten middels demokratische spelregels
tot gezamenlijke besluitvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid komen en het traditionele beginsel van ondergeschiktheid in de arbeidsverhoudingen moet worden afgeschaft.
De EG is bij deze probleçnatiek betrokken door het streven
naar harmonisatie van de wetgevingen in de diverse lidstaten en
de opstelling van het gemeenschappelijk vennootschapsrecht,
waar-in het statuut van de ~uropese vennootschap is opgenomen.
In dit kader is D'66 voorstander van een medebeslissingsrecht
(vetorecht) in middelgrote en grote bedrijven van het orgaan
dat het personeel vertegenwoordigt binnen het bedrij(op alle
ingrijpende besluiten met betrekking tot het bedrijfsbeleid;
eventuele uitoefening van de medezeggenschapsrechten van het
personeel via een ander medezeggenschapsmodel (b.v. via vertegenwoordigers in de raad van kommissarissen) als hierover
overeenstemming bestaat tussen de leiding en de gekozen
personeelsvertegenwoordiging; beperking van het recht regelmatig invloed uit te kunnen oefenen op de besturing van de
onderneming tot alleen die aandeelhouders die Zich met een
financieel b~lang gedurende langere tijd kontraktueel aan de
onderneming verbinden; lidmaatschap van de raad van kommissarissen (of het daarmee vergelijkbare orgaan) van deskundigen die in het bijzonder toezien op algemeen maatschappelijke belangen (konsumenten, publiek, overheid) naast vertegenwoordigers van de werknemers en de aandeelhouders.
In de kleine bedrijven zal een wettelijk kader voor aangepaste
vormen van bedrijfsdemokratie tot stand moeten komen.
3.78. D'66 is voorstander van de invoering van een gekozen

personeelsvertegenwoordiging en bij de overheidsdiensten en
-bedrijven, met aan de overheidstaken aangepaste bevoegdheden. Ook binnen de instellingen van de EG dienen dergelijke personeelsvertegenwoordigingen ingevoerd te worden.
Daarnaast b'epleit D'66 de bevordering van experimenten met
alternatieve werkorganisatievormen op basis van zo groot
mogelijke individuele en groepszelfstandigheid, zowel in het
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bedrijfsleven als bij de overheid.
Een taak die speciaal weggelegd is voor de EG is de bevorde·
ring van de medezeggenschap bij multinationals. Regelingen
moeten ontwikkeld worden waardoor er sprake. kan zijn van
personeelsvertegenwoordigingen over de grenzen heen. Hiertoe
dienen ook de mogelijkheden van overleg tussen de verschillende nationale ondernemingsraden in koncernverband versterkt te worden.
Gestreefd moet worden naar een aanvulling van het Europees
Sociaal Handvest waardoor naast de vrijheid van vakvereniging
ook de vrijheid om zich niet te organiseren, zoals erkend in de
universele verklaring van de Rechten van de Mens, wordt gegarandeerd en een verplicht lidmaatschap (zoals in Nederland
in de grafische bedrijfstak bestaat) wordt afgewezen.
3.8. Konsumentenbeleid
3.8A. Voorziening van de Gemeenschap van goederen en
diensten waarvan hoeveelheid, samenstelling en produktiewijze zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de burgers
is alleen mogelijk als de verlangens van de kansurnenten zo
goed mogelijk tot uiting worden gebracht. Zij moéten dan ook
daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op wat en hoe er
wordt geproduceerd.
Daartoe is versterking nodig van de positie van de konsument,
die nog té zeer in de situatie verkeert dat er wordt beslist
vóór hem, over hem en zonder hem. De positie van de konsument en zijn organisaties is ook in EEG-verband sterk ten
achter gebleven bij die van producenten (werkgevers, werknemers) en overheid. Er dient duidelijk gestalte gegeven te
worden aan een Europees konsumentenbeleid. Dit dient een
raamwerk te vormen voor nationale stelsels van konsumentenbescherming, aangepast aan de omstandigheden, noodzakelijkheden en mogelijkheden. Voorkomen dient te worden dat de
Europese konsument bureaukratisch wordt gelijkgeschakeld.
3.88. D'66 acht onder meer de realisatie nodig van:
de Resolutie over het konsumentenbeleid van de Gemeenschap, aangenomen door het Europese Parlement in november 1977;
het eerste programma van de EEG voor een beleid inzake
bescherming en voorlichting van de konsument d.d. ·14
april 1975, dat maatregelen eist ter waarborging van de
vijf fundamentele rechten van de konsument, n.l.:
1 . recht op bescherming van zijn gezondheid en vei Iigheid;
2. recht op bescherming van zijn ekonomische belangen;
3. recht op schadevergoeding;
4. recht op voorlichting en vorming;
5. recht op vertegenwoordiging (recht om te worden gehoord).
D'66 kent bij de in deze stukken genoemde onde-rwerpen
prioriteit toe aan de invoer van de volgende punten:
1. verplichte vermelding van de samenstelling van voorverpakte produkten met inachtneming van de EEG-richtlijnen;
2. raadpleging en vertegenwoordiging 'van de konsument bij
de voorbereiding van publiekrechtelijke beslissingen die
hem betreffen;
3. bevordering van een kritische instelling van de konsument
onder meer door een daarop gerichte voorlichting en
ervaring op scholen;
4. een voor de konsument gemakkelijke rechtsgang.
Bovendien wil D'66 een konsumptiebeleid (gericht op een
konsurnptiepatroon, -verdeling en -niveau, dat verantwoord is
uit het oogpunt van gezondheid, milieu, grondstoffen en derde
wereld), dat onverantwoorde produktie tegengaat.
3.9. Mededingingsbeleid
3.9A. Aan de basis van elk demokratisch denken ligt het wantrouwen tegen ongekontroleerde macht. Vandaar het streven
naar een rechtsstaat, opdat de overheidsmacht niet onbeperkt
en zonder toezicht kan worden uitgeoefend.
Maar niet alleen de macht van overheden verdient ons wan-

trouwen; ook moet het zich richten op de e~onomische macht
van ondernemingen. In de Gem'eenschap heeft dit wantrouwen
gestalte gekregen in een krachtig anti-kartelbeleid, dat trachtte
de voorwaarden voor een daadwerkelijke konkurrentie tussen
ondernemingen te scheppen door het bestrijden van konkurrentie-beperkende afspraken. Voortzetting en waar nodig verscherping van dit beleid acht D'66 gewenst.
3.98. Nieuwe ekonomische problemen stellen nieuwe prioriteiten voor een gemeenschappelijk mededingingsbeleid, dat
streeft naar een. gedecentraliseerde ekonomische orde, waar
de marktdeelnemers door elkaars konkurrentievermogen
liever dan door de overheid in evenwicht worden gehouden.
De expansie van met name de multinationale ondernemingen
toont aan dat dit evenwicht verstoord is. Door fusies en
andere koncentraties is steeds meer macht bij steeds minder
ondernemingen terecht gekomen. Deze machtsposities scheppen het gevaar van te hoge prijzen en andere ongerechtvaardigde voordelen.
D'66 beschouwt het optreden tegen deze machtsvorming als
hoofddoel Vqn een nieuw mededingingsbeleid. Noodzakelijk
zijn de volgende maatregelen:
1. Om de koncentratiegolf een halt toe te roepen dient ten
spoedigste te worden voorzien in o.a. een koncentratiekontrole vooraf, zoals deze is uitgewerkt in het voorstel
dat al sinds 1973 op goedkeuring van de Raad wacht.
2. Tegen reeds gevormde koncentraties die een gedecentraliseerde ekonomische orde bedreigen en niet uit anderen
hoofde gerechtvaardigd kunnen worden, wordt opgetreden,
ook in de vorm van de-koncentraties, zoals in de VS.
3. De middelen van de Europese Commissie worden uitgebreid in de mate die voor de vervulling van bovengenoemde
taken nodig is.
3.9C. Het mededingingsbeleid zelf dient geplàats te worden
in het kader van de totale ekonomische doelstellingen.
De uitvoering van nieuwe doelstellingen, b.v. in het kader
van het milieu, industrie- of regionaal beleid kan tot situaties
leiden die in strijd zijn met de medediogingspolitieke beginselen van de Gemeenschap. In dergelijke situaties zullen de
mededingingsaspekten niet steeds doorslaggevend kunnen
zijn.
3.10. Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening
3.10A. Hoewel de milieubescherming en de ruimtelijke ordening niet in het Verdrag van Rome zijn voorzien, is een Europees beleid op deze terreinen strikt noodzakelijk.
Milieubeheer en ruimtelijke ordening zijn niet alleen geboden
omwille van het veilig stellen van de positie van de mens op
zich, maar ook omwille van de instandhouding van het totale
ekosysteem waarvan de mens niet minder maar ook niet meer
dan een onderdeel uitmaakt. Daarom is een krachtig milieubeleid van belang, ook in het Europese vlak, waarbij niet het
hoofdaksent alleen ligt bij de konsequenties van dat beleid
voor de internationale konkurrentieverhoudingen en voor
het handelsverkeer, maar waarbij evenzeer een beheer van het
milieu in brede zin centraal staat.
De bescherming van het milieu zal naar het oordeel van D'66
dan ook als eer;1 volwaardige doelstelling van het EG-beleid in
het verdrag moeten worden vastgelegd, met een adequate
parlementaire kontrole. Het Europese beleid dient ook organisatorisch meer op deze doelstelling in te spelen, o.a. 'door de
bestaande milieuafdeling uit te breiden en grotere bevoegdheden te geven. Dit zal met zich meebrengen, dat de randvoorwaarden die vanuit het milieubeleid moeten worden geformuleerd moeten doorwerken in het overige Europese
beleid. Dit is vooral van belang voor het gewenste ekonomisch beleid, waarin het streven naar groter welzijn leidt tot
het ondergeschikt maken van de welvaartsantwikkeling aan de
kwaliteit van de omgeving. (De gevolgen voor het EG-landbouwbeleid zijn weergegeven in paragraaf 3.13 elders in dit
programma).
·
Ondanks het ontbreken van een verdragsrechtelijke grondslag
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heeft zich weliswaar de laatste jaren een niet onbelangrijke
harmonisatie van milieubeleid voltrokken, vooral op milieuhygiënisch gebied. Als basis hiervoor fungeerde het milieuaktieprogramma 1977-1981. Verdere uitbouw hiervan is gewenst. Hierbij dienen vooral de maatschappelijke aspekten
van milieubeheer de nadruk te krijgen. In dit verband wordt
gedacht aan het bevorderen van milieubesef, stimuleren van
maatschappelijke diskussie, demokratische kontröle van voorgestelde beleidsmaatregelen. Met name dient ook de beleving
door de burgers van zijn leefmilieu in de besluitvorming te
worden betrokken. Tevens dient grote aandacht te worden
besteed aan een snelle en toereikende uitvoering van Europese richtlijnen in het kader van de nationale wetgeving.
3.108. De algemene beleidslijn van 0'66 m.b.t. milieubeheer
is neergelegd in het Bereidsprogramma 1977-1981. Meer specifiek voor het EG-beleid kunnen de volgende uitgangspunten
worden genoemd:
1. Het terugdringen van schaarste dient zich, ook in Europees
verband, uit te strekken tot de schaarste aan grondstoffen,
natuur, en zuiverheid van het water, lucht en bodem. Bij
alle huidige en toekomstige aktiviteiten mag niet worden
volstaan met symptoombestrijding of herstel van de aan te
richten schade, maar dienen het voorkomen van verdere
milieuaantasting en het verbeteren van reeds aangetaste
kwaliteit voorop te staan;
2. Er dient overeenstemming te komen omtrent het financieel
instrumentarium (o.a. milieuheffingen) en omtrent normen.
De problematiek van milieuheffingen en het instellen van
milieuschadefondsen moet in het kader van de EG met
spoed tot een oplossing worden gebracht;
3. De kosten van de milieumaatregelen zijn i.h.a. voor de
rekening van de (ekonomische) veroorzaker van de "ver·
vuiling" (principe: de vervuiler betaalt); onder "vervuiling"
wordt in dit verband ook dreigende vervuiling verstaan,
waarvoor preventieve· maatregelen moeten worden getroffen. In geen geval mag het principe "de vervuiler betaalt"
ertoe leiden dat de plicht om milieu-aantasting waar mogelijk te voorkomen afgekocht wordt;
4. EG-milieumaatregelen vormen doorgaans minimum-afspra·
ken. De lidstaten dienen daarom steeds de vrijheid te be·
houden verdergaande maatregelen (normen, vergunningsvoorwaarden) te nemen. Het nog niet gereed zijn van inter·
nationale afspraken mag geen exkuus zijn voor het uitstellen van de maatregelen iri eigen land.
5. Er dient te worden gestreefd naar een internationaal milieubesef en milieubeleid. Niet alleen moet export van vervuiling naar buurlanden worden vermeden, maar ook verplaatsing van sterk vervuilende processen naar derde landen
buiten de EG of naar gebieden buiten iedere nationale
rechtsmacht;
6. De. EG-milieurichtlijnen dienen gefaseerd aangescherpt te
kunnen worden d.m.v. een proces van dynamische aanpas·
sing aan vooruitgang van techniek en wetenschap, en tevens
aan gewijzigde inzichten; hierbij moet steeds gestreerd worden naar toepassing van de "best technica! means" en
stringente toepassing van het "stand-still" -beginsel.
3.10C. In het licht van deze uitgangspunten ziet D'66 op korte
termijn de volledige uitvoering van de Europese aktieprogram·
ma's als eerste taak. Dit houdt in dat de verschillende ter tafel
liggende richtlijnvoorstellen door de Raad zullen moeten
worden goedgekeurd en de uitvoering van reeds aanvaarde
richtlijnen met kracht ter hand moet worden genomen. Dit
laatste is met name van belang omdat de door de EG vastgestelde milieumaatregelen veelal kaderrichtlijnen zijn en pas dan
"tanden" krijgen wanneer over de nadere invulling is besloten.
Als voorbeeld kan de bekende richtlijn over de lozing van
gevaarlijke stoffen in open water worden aangehaald. Er zal
met priotiteit aan moeten worden gewerkt om de vele honderden stoffen van de zg. zwarte en grijze lijsten (waarover in de
Richtlijn beginselafspraken zijn gemaakt) daadwerkelijk te
reglementeren en daarmee de bestaande (vaak grensoverschrij·
dendel waterverontreiniging terug te dringen. Meer konkreet

ziet D'66 (in aansluiting op het bovenstaande) de volgende
prioriteiten in het Europees milieubeleid:
1. Een verdere beperking van luchtverontreiniging in het algemeen en speciaal van de uitstoot van zwaveldioxyde (S02).
Daarbij dient te worden geanticipeerd op het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen, onder andere door het
verder ontwikkelen en verplicht toepassen van goede ontzwavel ingstechnieken en door het terugdringen van de
emissie door auto's en andere transportmiddelen.
2. Beperkende maatregelen m.b.t. de bedreiging van de ozonJaag (drijfgassen in spuitbussen);
3. Verplichting tot het opstellen van een milieueffekt-rapportage voor aktiviteiten van overheid en bedrijfsleven, die een
grotere mate van milieubelasting inhouden;
4. Een internationale konsultatieregeling voor vestiging van
energiecentrales en aanverwante aktiviteiten in grensgebieden, alsmede voor industriële aktiviteiten op grotere
schaal; uitwerking van een Europees industrievestigingsbeleid voor de meest verontreinigende kategorieën van bedrijven, gekoppeld aan milieu-effektrapportage;
5. Een aktief beleid inzake bescherming van bedreigde diersoorten; een verbod tot het vangen, doden of consumeren
van trekvogels; stringente richtlijnen om overbevissing te
voorkomen; verbod tot im- en export en handel in bedreigde diersoorten (en onderdelen daarvan als bont);
6. Vergrote inspanning ter bestrijding van zeeverontreiniging
(speciaal van de Middellandse Zee); met het oog daarop op
het nemen van preventieve maatregelen t.a.v. zeetransport
. van olie en andere verontreinigende stoffen; uitbreiding van
de territoriale wateren tot 12 mijl en een toelatingsbeleid
voor tankerschepen voor alle _Europese havens;
7. Er dient een betere afweging plaats te vinden t.a.v. het
Europees transportbeleid, waarbij een groter gewicht moet
worden toegekend aan milieu- en energieaspekten, alsmede
aan veiligheid, vooral bij het transport van gevaarlijke stoffen. Te denken valt aan vervanging van luchtvervoer door
railvervoer, bevordering van openbaar vervoer e.d.
8. Tegengaan van het dumpen van afval (in het bijzonder van
chemische afvalstoffen); ontwikkelen van betere methoden
van afvalverwerking, waarbij vooral gewerkt wordt aan
recycling (mede met het oog op een verantwoord grondstoffenbeleid);
9. Betere koördinatie van onderzoek en onderwijs t.a.v.
milieuproblemen - ook t.a.v. eventuele klimaatverstoring
door kooldioxyde drijfgassen uit spuitbussen, uitlaatgassen
van straalvliegtuigen; oprichting van een onafhankelijk
Europees instituut voor milieuproblemen; vergelijkend
onderzoek naar de milieuaspekten van de verschillende
vormen van energieproduktie;
10. Betere bescherming van grensoverschrijdende rivieren en
internationaal belangrijke natuurgebieden; internationale
beheersvormen voor gebieden als het Waddengebied;
strenge emissienormen voor natuurgebieden in het kader
van aanwijzing van beschermde Europese natuurgebieden
met bijbehorende beperkingen voor het gebruik en de beïnvloeding van die gebieden;
11. Het milieubeleid moet tevens gericht worden op een
goede bescherming van werknemers en omwonenden van
industrieën en dient de veiligheid in het bedrijf en bij omwonenden optimaal te waarborgen;
12. Betere rechtsmogelijkheden voor burgers van de Europese
Gemeenschap, waarbij een burger uit het ene land mogelijke vervuilers uit een ander land gerechtelijk kan aanspreken.

3.100. Hiermee is voor de ruimtelijke ordening feitelijk al veel
vastgelegd. Ruimtelijke ordening en milieubeheer zullen op
Europees niveau dan ook in sterke mate samenhangen. Voor
het slagen van het milieubeheer en voor het scheppen van
optimale leefomstandigheden voor bewoners van het EGgrondgebied is e~n verantwoorde afstemming van de grensoverschrijdende ruimtelijke effekten hoog nodig. Het in·
richten en uitbreiden van omvangrijke stedelijke gebieden en
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industriegebieden, de aantasting van grote in natuurlijk opzicht waardevolle gebieden zijn zaken die thans volledig
behoren tot de bevoegdheden van afzonderlijke staten. Tegelijk is duidelijk dat deze zaken dikwijls direkte belangen van
nabuurlanden raken en ook dáár nogal eens bovenuit gaan.
D'66 zal bezien op welke wijze het Europese Parlement op een
aantal essentiële punten van ruimtelijke ordening invloed kan
gaan uitoefenen en zo mogelijk bevoegdheden kan krijgen.
3.11. Energie
3.11A. Sinds de oliekrisis van 1973/1974 is duidelijk aan het
licht getreden dat aan de overvloedige beschikbaarheid van
goedkope energie binnen afzienbare tijd een einde zal komen.
Met name zal bij een toenemende vraag naar olie en gas spoedig
een schaarste-situatie ontstaan met als gevolg verdere prijsstijgingen. Het vooruitzicht van schaarste aan energiedragers
en stijgende prijzen kan aanleiding zijn tot internationale
spanningen die indirekt en in sommige gevallen zelfs een
rechtstreekse bedreiging vormen voor vrede en veiligheid.
Het beleid zal dan ook zowel nationaal als internationaal
gericht moeten worden op een geleidelijke overgang naar
energiesystemen die gebaseerd zijn op een meer gespreide
voorziening en een zuiniger gebruik van energiebronnen, dit
laatste door middel van energiebesparende maatregelen.
Er dient een op de lange termijn gericht energiebeleid te
worden geëntameerd dat zich koncentreert op het veilig
stellen van de voorziening voor de toekomst en op het beperken van schade aan het milieu door matiging nu. Hiertoe
dient te worden gestreefd naar drastische afremming van het
verbruik, zeker waar dat met geringe nadelige effekten voor
onze ekonomie mogelijk is, door onder meer: isolatie en
rendementsverhoging niet alleen in partikuliere huishoudens
maar ook in bedrijven; sterk progressieve tarieven boven basishoeveelheid voor huishoudelijk gebruik; verbod overtollige
verlichting e.d.; vergunningenstelsel voor energie-intensieve
luxe-apparaten; meer toepassing van total energy systemen.
Het operabel maken van alternatieve energiebronnen verdient
hoge prioriteit.
3.11 8. Aangezien het energieprobleem een wereldomvattend
probleem is, kan dit noch nationaal noch in EG-verband
opgelost worden. Zowel nationale als EG-maatregelen zijn
rechtstreeks van invloed op de wereldenergiesituatie en omgekeerd is de wereldenergiesituatie bepalend voor de EG en
nationale energiesituatie. Het is van groot belang dat de EG
streeft naar de totstandkoming van internationaal wereldwijd
energieoverleg tussen olieproducerende en -konsumerende
landen, zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden.
Een EG-energiebeleid is noodzakelijk, gelet op de grote plaats
van de energievoorziening in de ekonomieën van de lidstaten.
Helaas moet worden gekonstateerd dat het energiebeleid in de
EG nog maar nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Zelfs
over het definiëren van de doelstellingen van een energiepolitiek voor de hele Gemeenschap bestaat nog geen eenstemmigheid. Er is slechts een mechanisme uitgewerkt voor een
spreiding van het tekort in geval van een krisis.
De EG is in zijn energievoorziening sterk afhankelijk van de
olie-importen uit landen van de OPEC. Ter vermindering van
deze ongewenste afhankelijkheid zal met kracht gestreefd
moeten worden naar het realiseren van de doelstelling van het
IEA (Internationaal Energie Agentschap) om in 1985 de
import van ruwe olie te beperken tot 26 miljoen vaten per dag.
Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan een Europees
beleid t.a.v. de invoer van andere energiedragers, zoals aardgas.
Hierbij valt te denken aan een beperking van het aantal LNGterminals en verder transport van het gas via een Europees net
van pijpleidingen.
Het gebruik van kolen zal moeten worden gestimuleerd, op
voorwaarde dat ontzwaveling van rookgassen wordt toegepast
volgens de "best technica! means". Tevens is een strikte voorwaarde dat technologiën worden ontwikkeld om de winning,
aanvoer en opslag van kolen op voor mens en milieu acceptabele
wijze te laten gebeuren.

In ieder geval zal de uitstoot van de schadelijke zwaveldioxyde
(S02l (die bijdraagt aan de verzuring van bossen en meren in
Scandinavië) op Europees niveau aangepakt moeten worden.
De kosten van dergelijke maatregelen zullen binnen de EG
op evenredige basis verdeeld moeten worden.
3.11 C. Met kracht zal voorts gestreefd moeten worden naar
het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen, al kan daarvan pas op een wat langere termin een belangrijke bijdrage aan
de nationale en Europese energievoorziening verwacht worden.
Een Europese prijspofitiek voor energiedragers kan een belangrijke faktor zijn om besparingen te stimuleren en het gebruik
van alternatieve energiebronnen aan te moedigen.
Een Europese prijspolitiek is bovendien van belang om een
einde te maken aan de huidige konkurrentievervalsing tussen
de lidstaten, voorzover deze het gevolg is van nationaal van
elkaar afwijkende energieprijzen.
Gestuurde innovatie-aktiviteiten op het terrein van het rendement van energie-opwekkers, energie-omvormers en energieverbruikers dienen voorts sterk gestimuleerd te worden.
3.11 D. Wat de kernenergie betreft, gaat D'66 voor de Nederlimdse situatie uit van de stellingname dat, zolang verdere
praktische toepassing van kernenergie niet nodig is (dankzij
effektief en zuinig energieverbruik) en zolang de problemen
rond veiligheid en radioaktief afval niet volstrekt toereikend
zijn opgelost, dient te worden afgezien zowel van verdere invoering als van aktiviteiten die, verdergaand dan strikte research,
rechtstreeks kunnen leiden tot spoedige toepassing op grotere
praktische schaal.
In EG-verband moeten op het terrein van de kernenergie twee
wezenlijke belangen zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen, te weten:
1. het belang van een restriktief beleid zolang de problemen
rond veiligheid en radio-aktief afval niet toereikend zijn
opgelost;
2. het belang om te vermijden dat spanningen ontstaan op de
internationale energiemarkten die een bedreiging voor
vrede en veiligheid kunnen vormen.
Het is in het bijzonder ongewenst dat kerncentrales in de
meest dichtbevolkte gebieden worden gebouwd.
Gezien bovenstaande punten zal in ieder geval in Europees
verband prioriteit moeten worden gegeven aan de energiebesparing, -rendementsverbetering, alternatieve energiebronnen
en betere kolentechnologie, alsmede het onderzoek op deze
gebieden.
De Gemeenschap dient geen hinderpalen in de weg te leggen
aan geloofwaardige kontrole op de nukleaire materialen in de
Gemeenschap door de Internationale Atoomorganisatie
(IAEA) in Wenen.
De EG zal tenslotte ook voorschriften dienen uit te vaardigen
voor energiebesparing, en bovenal de mensen binnen de EG
bewust moeten laten worden van de zin van het tegengaan
van energieverspilling.
3.12. Verkeer
3.12A. Binnen de ontwikkelingen in de EEG is de verkeersen verveerspolitiek een achtergebleven gebied. Het heeft veel
tijd gekost vanuit de verschillende nationale filosofieën tot
gemeenschappelijke politieke uitgangspunten te komen. De
kleine stappen in de richting van een gemeenschappelijke verveerspolitiek waren onvoldoende om de ingrijpende sociaal/
ekonomische ontwikkelingen van de jaren '70 bij te houden.
Stijging arbeidskosten, energiekrisis en ekonomische teruggang
hebben alle drie de vervoerstechnieken, rail, weg en water in
grote moeilijkheden gebracht.
Vrije konkurrentie op een open Europese vervoermarkt is
verder weg dan ooit en gezien de overkapaciteit is het vervoer
alleen voor de verladers aantrekkelijk. In deze situatie wordt
ook de afgesproken onderlinge afstemming van de konkurrentievoorwaarden (b.v. kontrole op de rij- en rusttijden) slechts
zeer moeizaam werkelijkheid.
In de jaren '70 hebben overwegingen van energietekorten,

14

milieu en verkeersveiligheid een veel grotere geldingskracht
gekregen dan in de periode daarvoor. De overbelasting van de
intrastruktuur van de centraal gelegen landen Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland door het zware vrachtvervoer over de
weg, heeft de gedachte aan transitheffingen doen ontstaan.
De EEG-bepalingen staan een dergelijke heffing in de weg.
'Een heffingstelsel voor het gebruik van de infrastrukturen
staat wel op het programma.
Een probleem dat zich pas de laatste jaren nadn,tkkelijk heeft
aangediend, is de konkurrentie van het Oost-Europese scheepvaartvervoer tegen excessief lage prijzen. Nu nog voornamelijk
in kustvoervoer, maar als de Donau-Rijn verbinding volledig is,
ook in de binnenscheepvaart.
Het Europese spoorwegnet moet weer op peil worden gebracht. De nationale dienstregelingen moeten op elkaar worden afgestemd en grenzen geopend; het belachelijke oponthoud aan de grens vanwege lokomotiefwisseling (andere nationaliteit!) moet verdwijnen, de intercityplus moet niet nationaal, maar internationaal rijden. Het streven op langere termijn
is gericht op één Europese spoorwegmaatschappij, wetlicht te
verwezenlijken als Europese N.V.
3.128. Voor het toekomstige EEG-vervoersbeleid zou vooral
moeten worden gezocht naar een ondersteuning van de groeiende tendens in de richting van gekombineerd vervoer (lading
wordt als eenheid van rail naar weg overgebracht). Het voordeel van huis-huis vervoer blijft bestaàn, de overbelasting op de
wegen neemt af, of neemt in ieder geval niet toe, de tekorten
van de spoorwegen zullen verminderen. Een dergelijke ontwik·
keling zal vnl. in Europees verband kunnen worden bevorderd
en eist afgestemde maatregelen op verschillend gebied.
Andere maatregelen ter gezondmaking van het vervoer kunnen
deels op nationaal. niveau deels op EG-niveau, deels door
spoorwegmaatschappijen gezamenlijk worden ontwikkeld, b.v.:
1. financiële sanering van de spoorwegmaatschappijen;
2. "opleg"-regeling in het goederenvervoer op de weg;
3. opheffing van knelpunten in de spoorweginfrastrukturen;
4. maatregelen tegen het goedkope Oost-Europese vervoer.
3.13. Landbouw
3.13A. Voor de landbouw worden de volgende doelen gesteld:
1. veilig stellen van de voedselvoorziening;
2. harmonisatie van de landbouw in de EG. Harmonisatie van
de landbouw houdt onder meer in dat het zwaartepunt van
een produktie in die streken moet liggen daar waar deze het
doelmatigst is;
3. de agrariërs moeten op hetzelfde niveau kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk gebeuren als andere bevolkingsgroepen; hiervoor is een voldoend inkomen en voldoende
vrije tijd een voorwaarde.
4. het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.
De landbouw heeft daarnaast de volgende funkties; rekening
houdend met aspekten van milieubehoud:
1. een doeltreffende agrarische produktie als grondslag van
betaalbare prijzen voor de konsument.
2. het in stand houden en verwerkelijken van een aantrekkelijk landschap.
3.13B. Van de doelstellingen vastgelegd in het verdrag van
Rome zijn die van het veilig stellen van de voedselvoorziening
en van het verzekeren van een redelijk prijsniveau voor de konsument bereikt. De produktieprijzen van landbouwprodukten
zijn achtergebleven bij de gemiddelde prijsstijging. De verwer·
kings- en distributiekos~en zijn sterk gestegen. Het aandeel van
de boer in de konsumentenprijs neemt voortdurend af. Bij vergelijking van de EG-Iandbouwprijzen met de wereldmarktprijzen dient te worden bedacht, dat, indien de EG-landbouw.
produktie geringer was, de wereldmarktprijzen ongetwijfeld
op een hoger niveau zouden liggen. Een andere doelstelling
van het verdrag van Rome, het verzekeren van een redelijke
levensstandaard voor de agrarische bevolking, is gemiddeld
genomen niet bereikt. De bedrijfsuitkomsten lopen van jaar
tot jaar, van regio tot regio, van bedrijf tot bedrijf, sterk u iteen.

De doelstelling om te komen tot het stabiliseren van de markt
voor agrarische produkten is dan ook slechts ten dele bereikt.
.Door het stagneren van de ekonomie en mede door het toetreden van nieuwe leden tot de EG stokt een verdere eenwording op landbouwgebied en wordt de drang sterker een
nationale landbouwpolitiek te bedrijven.
3.13C. Het huidige EG-marktbeleid heeft in de meeste sektqren redelijk gewerkt. Hoewel dit beleid in grote lijnen kan worden voortgezet zal de produktie beter moeten worden afgestemd op de afzetmogelijkheden en zal meer aandacht dienen
te worden geschonken aan het beter op elkaar afstemmen van
marktbeleid en struktuurbeleid.
Binnen de EEG zal per produkt moeten worden bezien of
evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden bereikt door
vastleggen van de te produceren en te verhandelen hoeveelheden, markt- en prijsbeleid, subsididiebeleid of een kombinatie daarvan. De landbouwer dient echter de mogelijkheid
tot het verwerven van een passend inkomen te hebben. Het
vastleggen van de te produceren en te verhandelen hoeveelheden moet evenwel worden vermeden waar dit verstarrend
werkt en het streven naar een rationele taakverdeling binnen
de gemeenschap belet. Steeds terugkerende overschotten in de
landbouwproduktie kunnen mede om sociale redenen pas op
langere termijn worden opgeheven. Lage prijzen werken,
indien in de landbouw modernisering op gang is gekomen en
investeringen zijn gedaan, zeker gedurende de eerste jaren
produktieverhogend. Bij voortdurende overschotten zal evenwel niet aan lage prijzen kunnen worden ontkomen. Nationale
steunmaatregelen als aanvulling op het gemeenschappelijk
prijsbeleid, dienen slechts in uitzonderlijke gevallen te worden
toegepast, zodat de voorlll(aarden van konkurrentie niet worden aangetast. De landbouwbedrijven met een verhoudingsgewijs hoge rentabiliteit, dienen door het landbouwbeleid niet
te worden bevoordeeld, met als gevolg dat de inkomensverschillen binnen de landbouw toenemen. Voor een beter
inzicht in de werkelijke inkomensverhoudingen in de landbouw zijn .bindende voorschriften op . het niveau van de
Gemeenschap vereist, die voldoende inzicht in de rentabiliteitsantwikkeling van de individuele bedrijven mogelijk maken.
Subsidies dienen niet te worden verstrekt voor tot produktieverhoging leidende· investeringen in richtingen waar reeds
een produktieoverschot bestaat. ·Minimumprijzen bij onderling ,verkeer, penetratiepremies en dergelijke dienen konfarm
het verdrag van Rome te worden afgewezen. Harmonisatie
van voorschriften op het gebied van kwaliteit en gezondheid
van kultuurgewassen en veestapel is op korte termijn noodzakelijk. Slechts dan is vrijhandelsverkeer met het oog op
volksgezondheid en milieuhygiëne mogelijk. Uitwassen in de
intensieve veehouderij dienen in EG-verband te worden tegengegaan.
De EG-landbouwpolitiek ten opzichte van landen buiten de
Europese Gemeenschap dient in haar ontwikkeling te zijn ingebed in een mondiaal kader waarbij op grond van ethische
(solidariteitsgedachte) en ekonomische (welvaartsbevordering
elders schept ook voor ons nieuwe mogelijkheden) motieven
voorrang dient te worden gegeven aan een evenwichtige uitbouw van de landbouw in de derde wereld. Het principe van de
voorkeursregeling voor EEG-produkten mag en kan daarom
geen einddoel zijn, en dient als zodanig in het landbouwbeleid
slechts te worden toegepast als een tijdelijke maatregel, die
een ontwikkeling op lange termijn zoals hierboven aangegeven, niet in de weg mag staan. De EG dien't deel te nemen
aan internationale overeenkomsten ter stabilisering van produktie en prijzen voor landbouwprodukten.
Er dient te worden medegewerkt aan het vormen van buffervoorraden. Strukturele overschotten in de EG dienen met
zorgvuldigheid te worden ingepast in internationale hulpverleningsprogramma's en niet te worden gedumpt op de vrije
markt.
De thans bestaande akkoorden van de Gemeenschap met
arme landen dienen te worden uitgebreid en verdiept, waarbij
met name mogelijkheden voor de importen uit de Derde
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Wereld van landbouwprodukten moet worden verbeterd.
3.13D. In het rapport over de eerste vijf jaren van het EGstruktuurbeleid stelt de Europese Commissie dat het markten prijsbeleid niet voldoende is om de inkomensproblemen
van het overgrote deel van de landbouwers op betrekkelijk
kleine bedrijven op te lossen. Daarvoor is een wezenlijke
struktuurverandering in de landbouw noodzakelijk, welke
moet worden gesteund door de gemeenschappelijke sociostrukturele politiek. Het EG·struktuurbeleid is echter tot op
heden ingebed in de volgende doelstelling van het EG-verdrag:
"het doen toenemen van de produktiviteit van de landbouw
door bevordering van de technische vooruitgang en door
rationalisatie van de produktie, als ook een optimaal gebruik
van produktiefaktoren, met name van arbeidskrachten en zo
een redelijke levensstandaard te verzekeren aan de agrarische
bevolking met name door het individueel inkomen te verhogen van hen die in de landbouw werken".
Konsequente doorvoering van deze doelsteil ing zou betekenen
dat op zeker niet meer dan de helft van de huidige oppervlakte
kultuurgrond een produktie gehaald zou worden gelijk aan de
huidige. De helft van de landbouwgrond zou dus uit produktie
genomen kunnen worden. Dit zouden dan de "slechtere"
gronden zijn dikwerf liggend onder minder gunstige natuurlijke omstandigheden, vaak een onmisbaar onderdeel vormend
van een aantrekkelijk landschap. Dit is niet aanvaardbaar.
De eerste 55.000 ontwikkelingsplannen die door de EG zijn
gesubsidieerd zijn voor 80% ten goede gekomen aan middelgrote en grote bedrijven, hoofdzakelijk gelegen in gebieden
waar reeds een moderne landbouw bestaat en voor 70% in produktieinrichtingen die reeds een struktureel produktieover·
schot hebben. Om betere resultaten te bereiken op het gebied
van de verbetering van de landbouwstrukturen, zal een meer
genuanceerde. aanpak vanwege de EG noodzakelijk zijn. Dit
betekent dat, meer dan tdt nu toe het geval is geweest, rekening zal dienen te worden gehouden met de specifieke moeilijkheden waarmee bepaalde regio's en/of bedrijven in meerdere
landen van de EG te kampen hebben. Deze moeilijkheden, die
de betrokken landbouwers bij voorbaat een achterstand bezorgen in vergelijking met de andere boeren in de EG, kunnen
samenhangen met natuurlijke omstandigheden, dan wel met
de demografische ontwikkeling in de betrokken regio. De
thans bestaande riéhtlijnen van deEG-struktuurpolitiek zullen
moeten worden aangepast en uitgebreid, om de genoemde
specifieke moeilijkheden het hoofd te bieden. De thans door
de Commissie reeds ingediende voorstellen in het kader van de
struktuurpolitiek voor gebieden aan de Middellandse Zee en
voor Ierland, kunnen daarbij als eerste aanzet worden beschouwd. In de nabije toekomst zullen echter nog veel grotere
financiële inspanningen van de zijde der EG en van die van de
betrokken lidstaten nodig zijn om de bepleite fundamentele
verbeteringen in de landbouwstrukturen mogelijk te maken:
Het is duidelijk dat dergelijke inspanningen o.a. met name
ten koste zullen gaan van bepaalde uitgaven die samenhangen
met het prijsgarantiebeleid van het E.O .G .F. L. (Europese
Oriëntatie· en Garantiefonds voor de Landbouw), welke op het
ogenblik immers vooral de betrekkelijk "rijke" regio's van de
EG ten goede komen.
Het struktuurbeleid van de EG zal meer aandacht aan de
extensivering moeten schenken, waardoor produktieverhoging
wordt tegengegaan, de afhankelijkheid van grondstoffen (veevoeder, chemische produkten, .... ) wordt verminderd en de
kans op aantasting van het milieu wordt verkleind. Op vele
bedrijven leveren aangepaste investeringen de boer tenminste
evenveel inkomen op als wanneer hij hoge investeringen doet
die onvermijdelijk leiden tot opvoering van de produktie.
Een van de meest zichtbare uitingen van de Europese kultuur
is het landschap. Dit landschap is sterk afhankelijk van een
gezonde · plattelandssamenleving waarvoor de landbouw een
belangrijke pijler is. Een landschap is een dynamisch gegeven
en ook nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot een aantrek·
keiijk landschap. In vele streken binnen de gemeenschap dreigt

echter de voor Europa zo kenmerkende verscheidenheid van
het landschap te worden aangetast. Vele landschappen verloederen. De oorzaken hiervan zijn o.a.:
1. schaalvergroting en intensivering in de landbouw;
2. urbanisatie, industrialisatie, rekreatie, wegenaanleg;
3. ontvolking van het platteland. Verlaten van landbouwgronden.
De aandacht die de nationale overheden schenken aan het
landschap en aan de noodzaak van een gezonde plattelandssamenleving lopen sterk uiteen. Het is onontkoombaar dat
de EG zich hiermee meer gaat bemoeien. Plattelandssamenleving en landschap zijn een onmisbaar onderdeel van een
algeheel landbouwbeleid. Veel jongeren verlaten de landbouw o.a. omdat de verdiensten laag zijn, omdat er moeilijkheden zijn met de financiering, vooral bij bedrijfsovername,
omdat de algemene voorzieningen onvoldoende zijn. Dit kan
op de volgende wijze worden tegengegaan:
1. boeren wier bedrijf hen wel een volledige dagtaak verschaft
maar die wegens ongunstige natuurlijke omstandigheden
daaruit een onvoldoende inkomen kunnen halen, dienen
inkomenstoeslagen te ontvangen;
2. gronden die. beschikbaar komen bijv. door bedrijfsbeëindiging dienen ook te.n goede te kunnen komen aan kleinere
bedrijven, zodat deze voldoende inkomsten kunnen geven;
3. kleine bedrijven die geen volledige dagtaak kunnen geven
en daardoor een onvoldoend inkomen leveren moeten,
indien de boer dit wenst, goed begeleid worden tot afbouw
naar een grond gebonden nevenbedrijf. Grondgebonden
nevenbedrijven zijn in vele plattelandssamenlevingen op
hun plaats en kunnen de volgende voordelen geven:
1. extensievere bedrijfsvoering. Daardoor produktiebeperking;
2. bestrijding werkloosheid;
3. nevenbedrijven passen vaak in een kleinschalig landschap;
4. nevenbedrijven zijn gunstig voor een gezonde plattelandssamenleving;
5. meer mogelijkheden tot welvaart, arbeidsvreugde, individuele ontplooiing en daardoor tot welzijn.
De landinrichting zal in dit kader moeten worden geplaatst.
Nevenbedrijven nopen ook tot deeltijderbied buiten het
bedrijf. Bij doelgericht beleid zijn er veel meer mogelijkheden op het platteland dan vaak wordt verondersteld. Landschapsverzorging, bosbouw, wegenaanleg en -onderhoud,
rekreatie, ambachtelijke industrieën.
Ook het kleinere bedrijf kan goed profiteren van technische
ontwikkelingen, waardoor mede de arbeidsomstandigheden
worden verbeterd. Aan het kleinere bedrijf aangepaste technische ontwikkelingen, samenwerking tussen bedrijven, loonwerkbedrijven en dergelijke bieden vele mogelijkheden.
Om een gezonde plattelandssamenleving in stand te houden is
in de meeste streken verbetering van de leefomstandigheden op
het platteland noodzakelijk. Openbare voorzieningen als onderwijs, elektriciteit, waterleiding, vervoer. Verder goede woningen, ontspanning.
Men moet bedenken dat, indien de jongeren wegtrekken,
dit een onomkeerbaar proces is. Het is niet slechts uit sociale
en landschappelijke overwegingen van belang om een gezonde
plattelandssamenleving met een voldoend grote agrarische
bevolking in stand te houden. Het is immers goed mogelijk dat
over één à twee generaties de landbouw zal zijn aangewezen op
andere, mogelijk arbeidsintensievere methoden, als de hulpmiddelen met als basis fossiele brandstoffen schaars worden.
Het is trouwens niet denkbeeldig dat de EG in de nabije toekomst voor langere of kortere periodes niet zal kunnen rekenen
op de ongelimiteerde aanvoer van de talrijke grondstoffen
waarop zijn overvloedige produktie stoelt.
Meer nadruk zal moeten worden gelegd op de kwaliteit van de
landbouwprodukten. Vooral ook voor het kleine bedrijf kunnen hier mogelijkheden liggen. De Gemeenschap zal de ontwikkeling van milieuvriendelijke produktiemethoden moeten
stimuleren.
Harmonisatie van de levensmiddelenwetgeving in de EG is
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noodzakelijk.
3.13E. Een van de ernstigste bedreigingen voor een gemeen·
schappelijke landbouwmarkt zijn de monetair kompenserende
bedragen.
De pogingen om door middel van een afbraakschema tot afschaffing hiervan te komen dienen krachtig te worden ondersteund.
Het zal echter zeer moeilijk zijn de MCB kwijt te raken indien
er geen Ekonomische Monetaire Unie tot stand komt.
Fiskale harmonisatie tussen de EG-landen is noodzakelijk daar
de uiteenlopende wijzen van belastingheffing konkurrentievervalsend werken. Nationale belastingpolitiek kan de EGlandbouwpolitiek doorkruisen.
Een wederzijdse afstemming van het struktuurbeleid in de
landbouw met sociaal en regionaal beleid is noodzakelijk.
Een daartoe vereiste globale konceptie van de sociaal-ekonomische ontwikkeling kan slechts op het niveau van de EG tot
uitdrukking worden gebracht. Binnen EG raamregelingen
moeten de regio's zelf kunnen beslissen welke ontwikkeling
gewenst is.
De verdere verwerkelijking van de gemeenschappelijke land·
bouwpolitiek mag een uitbreiding van de Gemeenschap door
toetreding van nieuwe leden niet in de weg staan. Dit geldt met
name waar het de aanvraag tot toetreding van Griekenland,
Portugal en Spanje betreft.
Integratie van de landbouw van deze landen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal vooral hoge eisten stellen aan
het EG-struktuurbeleid. De te verwachten gevolgen van een
dergelijke uitbreiding, met name voor de gebieden rondom

de Middellandse Zee in de huidige Gemeenschap, dienen bij de
uitvoering van de thans beoogde landbouwpolitiek in rekening
te worden gebracht, zonder dat dit de t 0 etredingsvoorwaarden
voor genoemde landen mag verzwaren. Dit vraagt financiële
offers.
3.13F. Er dient door de EG een gezamenlijk bosbouwbeleid te
worden ontwikkeld. De bosbouw zou gebracht kunnen worden
onder het Verdrag van Rome. Een qosbouwbeleid dat geïntegreerd dient te worden in het algehele landbouwbeleid. Met
kracht dient gestreefd te worden naar herbebossing van verlaten en/of gedegenereerde (bijv. geërodeerde) gronden. Hier·
voor dienen uit de EG-middelen gelden beschikbaar te worden
gesteld.
3.13G. Het visserijbeleid zal, tenminste voor zover het de EGwateren betreft, uitsluitend de bevoegdheid van de Gemeenschap dienen te zijn. Vangstregelingen in de vorm van quota
of anderszins zijn onvermijdelijk. Een rechtvaardige toewijzing van quota zal rekening dienen te houden met historische, ekonomischeen sociale belangen.
De vissers en reders zullen gedurende een overgangsperiode
schadeloos gesteld moeten worden. Bestrijding van vervuiling
en het voorkomen daarvan, zowel in de zee als in de binnenwateren, is een onmisbaar onderdeel van een visserijbeleid.
Een gezonde zeevisserij heeft als basis schoon kustwater, de
kinderkamer voor het leven der zee.
Elk visserijbeleid dient als grondslag te hebben kennis gebaseerd op o'nderzoek. Onderzocht dient te worden welke
mogelijkheden er zijn om ook te komen tot een (kunstmatige)
visteelt van zeevis.
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IV KULTUUR, EDUKATIE EN ZORG
4, 1. Inleiding
Een samenhangend beleid met betrekking tot kultuur, edukatie
en zorg is in Europa noodzakelijk. Dit kan tot uitdrukking
komen in onderlinge afstemming van het beleid der lidstaten
en/of het ontwikkelen van een gemeenschapsbeleid.
Het hiernavolgende dient daarbij uitgangspunt te zijn. Hierbij
dient vooral de verhouding tussen EEG en de Raad van Europa
in het oog te worden gehouden. De Raad van Europa met
21 lidstaten koncentreert zich in een minder verplichtende
sfeer vooral op de mensenrechten, samenwerking op het gebied
van het recht, sociale problemen, gezondheids- en natuurbescherming, onderwijs en kultuur. Doublures in deze sektoren
dienen tussen beide instellingen vermeden te worden.
4.2. Kultuur
4.2A. Bij Europese samenwerking op kultureel gebied staat
voor D'66 het behoud van de eigen kulturele identiteit van alle
lidstaten voorop. Daarmee is geenszins in tegenspraak dat
D'66 de kulturele uitwisseling bevorderd wil zien. Bij verlies
van identiteit zou er op den duur niets meer uit te wisselen
zijn. Kulturele samenwerking dient te leiden tot wederzijdse
verrijking, niet tot kulturele nivellering. Samenwerking en uitwisseling binnen de EG mogen niet voeren tot isolationisme;
de kanalen naar en van landen buiten de EG dienen voldoende
diepgang te behouden.
Het levenspeil van zeer vele kunstenaars binnen de EG is
bedroevend laag en hun sociale positie uiterst wankel. Op het
gebied van betere rechtsbescherming van de kunstenaar, een
van de middelen tot verbetering van zijn sociale positie, kunnen door harmonisatie van de diverse in de onderscheidene
lidstaten· geldende auteursrechtelijke en sociale regelingen,
positieve resultaten bereikt worden. D'66 streeft dan ook naar
snelle aanpak van die harmonisaties.
D'66 onderkent het gevaar dat Europese landen met een sterk
verbreide taal alleen al door de ruime toegankelijkheid van hun
kulturele produkten een kulturele suprematie gaan uitoefenen .
over landen met een geringer taalgebied. In Europees verband ·
dienen daarom de vertaling en uitwisseling van dramatische
kunsten en literatuur bevorderd te worden, door stimulering
van vertalingen uit de "kleinere" talen en van de verspreiding
daarvan. Gedacht kan daarbij worden aan een Europees centrum voor de Vertalingen, te financieren uit een kleine heffing
op de export van kulturele produkten, met als gunstig demokratisch bijverschijnsel dat dan de grootste "kultuurexporteurs" het meeste bijdragen aan de stimulering van import uit
de kleinere kultuurgebieden.
4.2B. Op de TV-markt is de overheersing van één land over
alle andere lidstaten al een feit. Er is sprake van éénrichtingsverkeer uit het engeistalige gebied. D'66 is voorstander van
maatregelen op Europees niveau om de uitwisseling van TVprogramma's te stimuleren en het eenrichtingsverkeer terug
te dringen. De uitwisseling binnen Europa wordt ook gehinderd door het naast elkaar bestaan van verschillende technische TV-systemen. Bij het steeds meer algemeen worden van
beeldbandapparatuur, zowel voor professioneel als voor privégebruik, dient voortvarend. gestreefd te worden naar gelijkschakeling en gelijkvormigheid.
De uitwisseling van belangrijke tentoonstellingen wordt vaak
geremd door hoge transport- en verzekeringskosten. Waar
mogelijk dienen bestaande financiële drempels weggenomen
te worden.
Naast uitwisseling acht D'66 ook samenwerking (ka-produktie)
bij de produktie van audio-visueel materiaal t.b.v. bioscopen,
televisie en edukatieve doeleinden, van groot belang. Binnen
de EG dienen aanzetten te worden gegeven tot internationale
'dwarsverbindingen m.b.t. techniek, talent, faciliteiten, lokaties, produktie, distributie en financiering.
4.2C. Bij het hiervoor al genoemde streven naar harmonisering

van auteursrechtelijke- en sociale regelingen, dient er vooral op
toegezien te worden dat steeds gekozen wordt voor de beste,
in enige lidstaat reeds bestaande regeling, als uitgangspunt voor
Europese regeling. Nederland heeft geen reden om zich binnen
de EG op de borst te slaan. Van alle hierna te noemen auteursrechtelijke en sociale kategorieën is er niet één waarvoor in
Nederland reeds een bevredigende regeling bestaat.
Goede gemeenschappelijke regeling zou dus ook betekenen dat
de positie van onze eigen kunstenaar aanzienlijk wordt versterkt. D'66 maakt zich sterk voor voortvarende regeling van
de volgende punten:
Het volgrecht voor beeldende en plastische kunstenaars,
waardoor deze een aandeel verwerven in de waardestijging
van hun werken bij doorverkoop.
· Het leenrecht voor alle uitleningen in biblio-, arto- en mediatheken (niet te verwarren met het in Nederland bestaande
"Leengeld" - geen recht - dat slechts aan literaire auteurs
wordt uitgekeerd).
Het reprorecht ter bescherming van de makers tegen het
ongelimiteerd fotokopiëren uit hun werken.
Het betalend publiek domein als een mogelijkheid tot fondsvorming t.b.v. sociale uitkeringen aan levende auteurs. Vijftig
(of zestig) jaar na het overlijden van de auteur zijn nu geen
auteursrechten meer op zijn werk verschuldigd. Zijn werken
worden dan "publiek eigendom", maar daarvan profiteert op
dit moment alleen de uitgever. Genoemde fondsvorming speelt
de voordelen door naar de levende auteurs en dus naar het
publiek.
Eensluidende beschermingsduur auteursrecht. In verband met
het betalend publiek domein is het van belang dat de beschermingsduur van het auteursrecht binnen de EG geharmoniseerd
wordt.
Heffing op geluids- en beeldkopiëren. Door eenmalige heffingen op hardware en/of software voor geluids- en beeldopnamen kunnen de auteurs gekompenseerd worden voor de
gederfde auteursrechten ten gevolge van partikulier kopiëren.
Gelijke grondslag voor de berekening van dramatische rechten.
De subsidiepolitiek in de vele EG-landen leidt tot kunstmatige
verlaging van de kassa-opbrengsten. Deze opbrengsten (boxoffice) zijn de enige grondslag voor de berekening van het
auteursrecht. Verstrekte subsidies dienen mee te wegen in de
grondslag, aangezien subsidieverstrekking anders tot verlaging
van auteursrechten voert.
Invoering van een uniform sociaal statuut, zodat zelfstandige
kunstenaars binnen de werkingssfeer van de sociale wetten
vallen.
4.3. Edukatie
In het edukatiebeleid zal een gezamenlijke aanpak steeds noodzakelijker worden t.a.v. "opvang"onderwijs voor buitenlandse
werknemers en andere minderheidsgroeperingen afkomstig
van binnen en buiten de Gemeenschap.
Er dient te worden gestreefd naar onderlinge afstemming en
erkenning van diploma's en onderwijsfaciliteiten in de aangesloten landen.
Het onderwijs in vreemde talen zal meer de aandacht in de lidstaten moeten hebben.
Gestreefd zal moeten worden naar gelijke kansen en volledige
toegang tot alle onderwijsvormen, dus ook voor de gastarbeiders en hun families.
De permanente vorming van volwassenen zal in Europees verband meer aandacht moeten krijgen.
4.4. Zorg
4.4A. De mens in geestelijke, lichamelijke of sociale nood m
moet aanspraak kunnen maken op zodanige hulp (niet meer
maar ook niet minder), dat hij in staat is zich zo mogelijk in
eigen verantwoordelijkheid, maatschappelijk als volwaardig
burger te handhaven met alle rechten en plichten daaraan verbonden. De rechten van de hulpvrager dienen wettelijk op
een in de EG-landen afgestemde wijze te worden vastgelegd.
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Dit nicht houdt in: recht·op hulp, recht op informatie, recht
op zelfbeschikking, recht op privacy, recht op vrije keuze hulpverlener, recht op klachtenbehandeling en recht op bescherming bij research.
Er moet een op elkaar afgestemd netwerk van gezondheids~
voorzieningen·worden geschapen, in nauwe samenhang met de
maatschappelijke dienstverlening, dat de positieve en preventieve zorg versterkt en daardoor bijdraagt tot de ontlasting van
de kuratieve zorg. Hiertoe moeten in de eerste plaats goed
geïntegreerde eerste- en tweedelijnsvoorzieningen worden opgebouwd. De taak van de EEG zal zich moetèn beperken tot
het opstellen van een voorwaardenscheppend beleid.
Garanties dienen aanwezig te zijn dat binnen de kringen van
artsen en andere beroepsoefenaren op het terrein van de
gezondheidszorg op effektieve wijze de kwaliteit van de
beroepsarbeid wordt bewaakt, zowel voor wat betreft het
wetenschappelijk niveau, het evenwicht tussen zorgverlening
en zorgbehoefte als het gebruik van de middelen in de meest
uitgebreide zin.
Een systeem van "medical audit" of interkollegiale toetsing
dient ingang te vinden in alle EEG-landen. Gestreefd dient te
worden naar een beroepskode en beroepsgeheim voor alle
werkers in de sektor zorg.
4.48. Het verzamelen, opslaan en bewerken van alle gegevens
m.b.t. de geestelijke, lichamelijke en sociale situatie van de
bevolking en de voorzieningen die daarop betrekking hebben
wordt nu veelal onvolkomen uitgevoerd door teveel instituten
waarvan de werkzaamheden niet op elkaar zijn betrokken.
Dit zou moeten worden samengebracht in nationale instituten; deze nationale- instituten zouden de wijze van verzamelen, opslaan en bewerken van bedoelde gegevens op elkaar
dienen af te stemmen, zodat deze gegevens kunnen dienen
voor de opzet van een planning in Europees verband. Hierbij
dient steeds dè privacy van de patiënt/kl,iënt volledig gewaarborgd te zijn.
Aan planning ligt onderzoek ter grondslag. Het onderzoeksbeleid voor de zorg moet worden versterkt. Het in verhouding
tot het zuiver medisch onderzoek sterk verwaarloosde onderzoek naar organisatie- en managementsvraagstukken in de
zorg moet in het bijzonder ter hand worden genomen. Er
moet daarbij een onderzoekinstituut komen, dat zich bezig
houdt met vraagstukken op het gebied van: organisatie, planning;· evaluatie, personeelsvoorziening, financiering, management en daarmee samenhangende problemen in de zorg.
Er dient een Europees instituut te worden opgericht dat het

toekomstonderzoek in de zorg tot taak krijgt. Daarbij dient
het zich niet te beperken tot Europa, maar zal met name
ook 9it onderzoek voor en samen met de ontwikkelingslanden dienen uit te voeren.
De opleidingen voor diverse funkties dienen zoveel mogelijk
op elkaar te worden afgestemd, zodat er een goede uitwissel. baarheid van beroepsbeoefenaren in de zorg ontstaat. De
basisopleiding van medisch personeel dient te worden geharmoniseerd. De specifieke opleiding tot huisarts in de deelnemende landen moet gelijkwaardig worden met een minimum duur van twee jaren. Paramedisch en dienstverlenende
opleidingen dienen eveneens te worden geharmoniseerd en
een gelijkwaardige bescherming te genieten. Een voortdurende
nascholing en herscholing van alle werkers in de zorg is noodzakelijk en dient een verplichting te zijn.
Wederkerend onderwijsprogramma's voor alle beroepsoefenaren, managers en opleiders dienen te worden ontwikkeld.

4.4D. Het aantal geneesmiddelen in de verschillende EEGlanden loopt sterk uiteen (van 1.500 - 30.000), hetgeen meer
de kommercie dient dan de volksgezondheid. Gestreefd moet
worden naar een geneesmiddelenpakket van hoogstens 4.000
preparaten, inklusief alle afleveringsvormen.
Gestreefd dient te worden naar een Europees minimumverstrekkingenpakket m.b.t. de verzekering van de ziektekosten.
Het beleid op het gebied van het druggebruik dient uit de
justitiële en medische sfeer te worden gehaald. In het beleid
dient het hoofdaccent te liggen op het terugdringen van het
gebruik van harddrugs. De bestrijding dient in de eerste plaats
te worden gericht op de omgeving van betrokken·en. Preventie,
bijvoorbeeld door een goede voorlichting, is een harde noodzaak.
4.4E. De intramurale geestelijke gezondheidszorg is, zeker
waar het het psychiatrisch ziekenhuis betreft, nog steeds een
sterk achtergebleven gebied, een zwarte plek in de samenleving. Iedereen, die deze hulp nodig heeft, heeft recht op een
goede en zorgvuldige begeleiding bij het oplossen van zijn
problemen, als ook op een menswaardig leefklimaat. Demokratisering van de machtsverhoudingen in het ziekenhuis en
een verbetering van de rechtspositie van de kliënt, thans nog
veelal machteloos, kan hierin verbetering brengen en moet
dan ook met kracht worden nagestreefd. Betere en daarop
gerichte opleiding en begeleiding van medewerkers is hiertoe
eveneens dringend .gewenst.
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V HET BUITENLANDS EN DEFENSIEBELEID
VAN DE GEMEENSCHAP
5.1. Inleiding
5.1A. De Europese samenwerking mag niet tot een gerichtheid
naar binnen leiden, maar .dient ju ist een bijdrage te leveren aan
de oplossing. van de op wereldschaal spelende problemen.
Europa kan een bijzondere rol spelen bij de ontwikkeling van
de Derde Wereld, al was het maar tengevolge van de nauwe
ekonomische band tussen de West-Europese landen en de
ontwikkelingslanden, die van elkaar afhankelijk zijn voor
afzetmarkten en grondstoffen.
De EG zal in toenemende mate gestalte dienen te gaan geven
aan een struktureel Europees ontwikkelingsbeleid, o.m. in het
kader van de handels- en landbouwpolitiek. Dit beleid dient
bij te dragen tot het bereiken van een Nieuwe Internationale
Ekonomische Orde.
·
5.1 B. Europa dient tevens een rol te spelen bij het streven naar
ontspanning tussen Oost en West. Zij kan een belangrijke
funktie vervullen bij het bevorderen van de stabiliteit en de
kwaliteit van de relatie tussen deze twee machtsblokken en bij
de bescherming van de rechten van de mens in totalitair
geregeerde staten. Voorwaarde voor zo'n (aktieve) rol is een
voldoende mate van Europese samenwerking, met name in de
Europese Politieke Samenwerking. Wil een Europese Unie een
eigen beleid kunnen voeren, dan moet zij zorgen dat zij ook
door de supermachten ernstig wordt genomen; met andere
woorden dat zij. hoewel zelf geen supermacht, voldoende
kracht bezit om als ~utonome grootheid te worden beschouwd.
Hoewel deze kracht niet in de eerste plaats is te vatten in
termen van militair potentieel -ook geografische, ekonomische
en organisatorische elementen spelen een rol - is het militaire
element hier niet zonder belang. Er wordt nader op ingegaan
in de paragraaf Defensie en Wapenbeheersing (5.5.).
Voor de verdere uitbouw van een gemeenschappelijk optreden
naar buiten kunnen die terreinen dienen die het dichtst aanliggen tegen de huidige aktiviteiten van de Gemeenschap. In
territoriaal opzicht betekent dit dat die gebieden prioriteit
krijgen die in de geografische nabijheid van de Gemeenschap
liggen (Oost-Europa, Midden-Oosten bijv. in het kader van de
Euro-Arabische Dialoog) en landen die een groot belang voor
Europa vertegenwoordigen (zoals de V.S.).
5.2. Ontwikkelingsbeleid
5.2A. De EG moet eraan medewerken dat ook aan de mensen
in de Derde Wereld een bestaanszekerheid wordt verschaft,
van waaruit zij hun verdere levensloop kunnen bepalen. Hoekstenen van het EG-beleid hierbij moeten zijn: de herstrukturering van de wereldekonomie en de handelspolitiek en het verstrekken van financiële en technische hulp. De financiële en
technische hulp aan ontwikkelingslanden zal mede gericht
moeten zijn op het bevredigen van de basisbehoeften van alle
mensen in ontwikkelingslanden. Onder basisbehoeften wordt
verstaan: recht ·op voedsel, onderdak, diensten, edukatie en
participatie in het besluitvormingsproces.
5.28. D'66 stelt hiermee geen goedkoop programma voor.·
Bij een beleid, gericht op het bevredigen van basisbehoeften
hebben de ontwikkelingslanden behoefte aan vele en wederkerende fondsen. De EG-lidstaten moeten elk. afzonderlijk
haast maken met het in de praktijk brengen van hun belofte,
om minimaal 0.7% van hun bruto nationaal produkt voor
ontwikkelingssamenwerking uit te trekken en te besteden in
bilateraal of multilateraal verband. (Deze ontwikkelingshulp
moet dan wel voldoen aan de door de DAC gestelde normen
voor officiële ontwikkelingshulp).
De EG zal het aandeel in de totale financiële en technische
hulp dat bestemd' is voor niet-geassocieerde landen blijven
uitbreiden, waarbij met name steun zal worden verleend aan
landen wier behoefte aan hulp het grootst is en waar het
nationaal beleid erop is gericht het lot van de armste bevol-

ki ngsgroepen te verbeteren.
Omdat de EG een van de grootste handelsblokken ter wenild
is, zou juist deze gemeenschap een positieve en doorslaggevende rol moeten spelen op het gebied van de strukturele
ontwikkelingssamenwerking. In het verleden is er van deze rol
niet veel terecht gekomen als gevolg van interne strubbelingen.
De EG zal de handen ineen moeten slaan en een werkelijke
start moeten ·maken met het gestalte geven aan de nieuwe
internationale ekonomische orde. Daartoe zal de EG allereerst
de huidige protektionistische tendenzen met kracht terug
moeten dringen. Daartoe zullen de lidstaten eraan mede moeten werken dat het door de Europese Commissie voorgestelde
herstruktureringsbeleid voor de :textiel, staal en de scheepsbouw ten spoedigste gestalte krijgt. Bovendien moet snel
worden begonnen met een beleid inzake schoenen, lederwaren, elektronika, chemische preparaten en bepaalde landen tuinb 0 uwprodukten (zie ook hoofdstuk 111.3.).
Aangezien de EG heeft toegezegd het. in eerste aanleg voor
tien jaar geldende Stelsel van Algemene Tarief Preferenties
voor produkten uit ontwikkelingslanden ook na 1981 te zullen voortzetten, zal in de komende twee jaar binnen de EG.
een diskussie op gang moeten komen over de gewenste vorm
waarin het nieuwe stelsel moet worden gegoten.
D'66 stelt zich op het standpunt dat het nieuwe stelsel in
ieder geval moet voldoen aan de volgende vereisten:
1. het moet doorzichtiger en eenvoudiger zijn dan het huidige
stelsel;
2. er moet een zekere mate van differentiatie tussen de begunstigde ontwikkelingslanden in het stelsel worden aangebracht, opdat die ontwikkelingslanden die qua toeneming
van de exportopbrengsten, de mate van industralisering en
ekonomische ontwikkeling zijn achtergebleven, meer dan
tot nu toe van het stelsel kunnen gaan profiteren;
3. het moet in een dusdanige vorm worden gegoten dat geen
bijdrage geleverd wordt aan een ve'rsterking van de protektionistische tendenzen binnen de EG.
5.2C. De EG zal een positieve rol moeten spelen bij de totstandkoming van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen. D'66 is van mening dat het Gemeenschappelijk Fonds
moet dienen als stimulans voor de totstandkoming van een
serie internationale grondstoffenovereenkomsten gericht op
het stabiliseren van de grondstoffenmarkten. Teneinde het
Fonds in staat te stellen een dergelijke stimulerende rol te
spelen, zal het dienen te beschikken over een aanzienlijke
hoeveelheid eigen middelen die verkregen worden uit rechtstreekse overheidsbijdragen van zowel producenten- als konsumentenlanden. D'66 is voorts van mening dat het Fonds zich
niet alleen moet bezighouden met de financiering van buffervoorraden waartoe in het kader van international~ grondstoffenovereenkomsten is besloten, maar tevens met de financiering van andere maatregelen die bijdragen tot marktstabilisatie
en waarover producenten- en konsumentenlanden het zijn
eens geworden. Hiermee is uiteraard niet alles gezegd: er moet
ruimte worden geschapen voor de verwerking van grondstoffen 'ter plaatse', hetgeen gevolgen heeft voor een industriebeleid van de EG.
5.20. De EG zal moeten komen met kreatieve oplossingen
voor het proQieem van de schuldenlast van de ontwikkelingslanden. Deze oplossingen moeten rekening houden met de
ontwikkelingsfacetten van dit probleem.
5.2E. De stimulering van voedselproduktie in de ontwikkelingslanden kan niet los worden gezien van maatregelen op
wereldmarktniveau (zoals een stabiele prijs). De EG zal daarom
een flexibele landbouwpolitiek moeten voeren, die kan worden
aangepast aan mondiale overeenkomsten. Allereerst zal de EG
obstakels moeten overwinnen teneinde toe te treden tot de
huidige suiker- en graanovereenkomst.
5.2F. Bij de herziening van de Lomé-konventie zal gezocht
worden naar verbetering van de maatregelen, weike een strukturele verbetering van de positie van de Lomé-partners tot doel
hebben. Tevens zal nauwkeurig worden nagegaan waarom
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bepaalde onderdelen van het Lomé-verdrag niet tot stand zijn
gekomen. Bij herziening van de Lomé-konventie wordt de
mogelijkheid onderzocht om de armste landen en masse toe te
laten treden tot de nieuwe konventie. Het voorafgaande
betekent dat 0'66 nu reeds de door de Fransen geopperde, nog
niet geheel uitgekristalliseerde gedachte van een EuropeesAfrikaans solidariteitspakt afwijst. Oe kracht van Europa ligt
in openheid tegenover alle landen.
5.2G. Oe financiële injekties ten behoeve van de- nieuwe toetreders tot de EG {Spanje, Griekenland en Portugal) dienen
niet te worden gefinancierd uit het ontwikkelingsplafond.
Er kan daartoe b.v. een speciaal fonds worden gekreëerd dat
leningen kan afsluiten. op de kapitaalmarkt. Bovendien kan een
deel van de eigen middelen van de Gemeenschap voor de toetreders worden aangewend: De nieuwe toetreders zijn op een
aantal terreinen konkurrenten van de ontwikkelingslanden.
Om de toetreding op handelspolitiek gebied niet te schoksgewijs te doen verlopen voor de ontwikkelingslanden dient
(vooral in de overgangsperiode) gedacht te worden aan groeiende quota, afzetgaranties e.d. Deze maatregelen zullen uiteraard gevolgen hebben voor de produktie binnen de E.G.
5.2H. Op basis van een door de Commissie gepresenteerde
kwantificering zal halfjaar! ijks een beschouwing moeten
plaatsvinden in het Europees Parlement over het Europees
struktureel en financieel-technisch ontwikkelingsbeleid van de
EG.
5.3. De verhouding tot Oost-Europa
Verbetering en uiteindelijke normalisering van de verhouding
tussen Oost en West blijft een van de voornaamste doelstellingen van de Westeuropese landen. Aan het verwezenlijken
daarvan moet door middel van een oprechte doch geduldige
ontspanningspolitiek worden gewerkt. TiJdelijke stagnering
van de ontspanning mag niet leiden tot herziening van het
doel.
·
Een essentieel onderdeel van het ontspanningsbeleid vormt
het bevorderen en onderhouden van kontakten, zowel individueel als tussen organisaties en regeringen; een openheid die
kan worden toegepast zowel op gebieden van kultuur en ekonomie als ook, via vertrouwensbevorderende maatregelen, op
militair terrein.
Op ideologisch gebied moeten de Negen een tolerant beleid
voeren, gebaseerd op vertrouwen in de kracht van de demokratie. Invloed van een kommunistische partij op of deelname
daarvan aan een der Europese regeringen wijzen wij niet af,
mits deze op demokratische wijze tot stand komt en de demokratischespelregels gerespekteerd blijven.
Een redelijke wedijver tussen de oostelijke en westelijke opvattingen over struktuur en inrichting van de maatschappij kan
bijdragen tot het vinden van antwoorden op de grote vragen
waarmee Europa en de wereld .zich gekonfronteerd zien. Dat
deze antwoorden slechts zinvol zullen kunnen zijn als zij de
Rechten van de Mens veilig stellen, staat voor D'66 buiten
diskussie.
5.4. De mensenrechten
5.4A. Bij de beoordeling van de naleving van de algemeen aanvaarde beginselen van de Rechten van de Mens kan mem niet
selektief zijn. Wel kunnen uit praktische overwegingen de te
nemen stappen verschillen, want de effektiviteit van die stappen moet voorop staan.
Aan de Europese partners kan en moet men ook in de praktijk
de hoogste eisen stellen met betrekking tot de eerbiediging van
de Rechten van de Mens, aangezien deze zich alle uitdrukkelijk
hebben vastgelegd deze te respekteren (Europees Verdrag
inzake de Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden van 1950, Europees Sociaal Handvest). 0'66 dient ervoor te waken dat de in het geding zijnde
burgerlijke en politieke rechten en sociale en ekonomische
rechten in alle partnerlanden ten volle genoten kunnen worden. Slechts indien de Europese partnerlanden het genot van

deze rechten optimaal in eigen huis verwezenlijken zullen zij
samen sterk staan ten aanzien van het kritisch volgen van de
desbetreffende ontwikkelingen in Oost·Europa en elders ter
wereld. Waar deze ontwikkelingen daartoe aanleiding geven
dient D'66 Europees optreden te bevorderen.
5.48. Bij optreden in Oost-Europa dient voor ogen te staan
dat een werkelijke ontspanning in Europa op den duur alleen
tot stand kan komen als de mensenrechten worden gerespekteerd. De grens van westelijke "inmenging" wordt echter bepaald door het punt waarop deze het ontspanningsproces zelf
wezenlijk. zou gaan bedreigen. Achteruitgang van de ontspanning kan immers de zaak van de mensenrechten in nadelige
zin beiiwloeden. Terughoudendheid is derhalve geboden
wanneer de bevordering van de rechten van de mens voor de
regimes in Oost-Europa een reëel gevaar voor het eigen voortbestaan gaat opleveren. Binnen deze grenzen dienen de Negen
de aandacht te richten op de uitvoering van hetgeen is overeengekomen in de slotakte van Helsinki.
5.4C. Ook in de Derde Wereld zullen de Negen een mensenrechtenbeleid moeten voeren dat zowel overtuigend als realistisch is. Ekonomische hulp aan regimes die konsequent op
grove wijze de burgerlijke en politieke Rechten van de Mens
schenden moet worden stopgezet. Bij minder grove schendingen zal van geval tot geval moeten worden vastgesteld wat het
effekt is van zo'n maatregel. Soms zal het mogelijk zijn bepaalde hulpinspanningen door te laten gaan zonder dat dit
steun betekent voor het desbetreffende regime. Een zekere
terughoudendheid bij het uitoefenen van druk is geboden,
omdat moet worden erkend dat op grond van verschillende
tradities en geschiedenis mensenrechten in verschillende
landen een verschillende inhoud heeft gekregen, welke pas op
lange termijn wereldwijd kan worden gelijkgetrokken.
D '66 vindt dat in de betrekkingen tussen de Lomé-partners en
de EEG-landen een dialoog over de handhaving van de mensenrechten op gang dient te worden gebracht. Daarbij behoren de
industrielanden ook de sociaal-ekonomische rechten te erkennen, de uitoefening ervan te bevorderen en deze mogelijk te
maken. Een snellere sociaal-ekonomische evolutie kan de
erkenning van sommige burgerlijke en politieke rechten van
de mens dichterbij brengen of de mogelijkheid die na te leven
vergroten.
5.5. Defensie en Wapenbeheersing
5.5A. D'66 streeft uiteindelijk naar een wereld, waarin de
mens zich vrij kan ontplooiien met voor ieder gelijke rechten
en gelijke kansen. Voor zo'n situatie is de afwezigheid van
oorlog en konflikt een eerste vereiste.
Het veiligheidsbeleid in ruime zin dient in de eerste plaats te
zijn gericht op het zo dicht mogelijk aan de wortel bestrijden
van de mogelijke oorzaken van konflikten. Dat betekent, dat
het veiligheidsbeleid ook omvat het verminderen van welvaartsongelijkheid, het bestrijden van misbruik van macht, het
verbeteren van wederzijds begrip en vertrouwen, en ontspanning.
Daarnaast moet het voorkomen van oorlog vooral worden
nagestreefd door het bereiken van een evenwichtige situatie
op militair gebied. Dat wil niet zeggen dat op elk terrein van
de defensie een 1:1 verhouding dient te bestaan, maar dat een
situatie wordt bereikt waarin naar het gevoelen van beide
partijen de één niet sterker of zwakker is dan de ander.
Voor het bereiken van zo'n ongeveer gelijke verhouding staan
ons twee middelen ten dienste: defensie en wapenbeheersing.
Steeds zal elke maatregel van wapenbeheersing moeten worden
getoetst op de mogelijkheden die de militaire situatie daartoe
geeft, terwijl anderzijds elke militaire aktiviteit uiterst kritisch
moet worden bezien tegen de achtergrond vari de uit wapenbeheersingsoogpunt zo noodzakelijke terughoudendheid.
5.5B. Op het gebied van de veiligheid neemt Europa een
bijzondere plaats in, met name in de Oost-West verhouding.
In de eerste plaats omdat Europa zich in geografisch opzicht
tussen de beide supermachten in bevindt en een eventueel
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konflikt zich naar alle waarschijnlijkheid op ons grondgebied
zal afspelen. In de tweede plaats komt in de militaire krachtsverhouding tussen Oost en West het accent de laatste tijd
steeds meer te liggen op het Europese grondgebied, zowel
door het bereiken van een strategisch nukleair evenwicht
tussen de Verenigde Staten en de USSR en door de konventionere overmacht van het Warschau Pact, alsmede door de
verdere ontwikkeling vanop Europa gerichteen/of in Europa
opgestelde nukleaire wapensystemen.
Ten derde beschikt Europa, in tegenstelling tot de supermachten, niet in een georganiseerde vorm over kernwapens,
en met name deze situatie, waarin zo enigszins mogelijk
nimmer verandering moet komen, noodzaakt Europa bij
uitstek om initiatieven te ontwikkelen tot de zo noodzakelijke vermindering van de kernwapens. Zulke initiatieven,
zowel op het gebied van de wapenbeheersing in het algemeen
als op dat van de vermindering van de kernwapens in het bijzonder, dienen nauw te worden afgestemd op de vereisten die
de veiligheidssituatie stelt op het gebied van defensie: als twee
zijden van dezelfde medaille kunnen defensie en wapenbeheersing alleen in onderlinge samenhang worden bezien en besproken. Beide terreinen vormen een logisch onderdeel van de
Europese eenwording, die. zich niet zal kunnen beperken tot
ekonomische, monetaire en politieke aspekten. Met Europese
samenwerking op defensie- en wapenbeheersingsgebied hoeft
niet te worden gewacht tot een gemeenschappelijke buitenlandse politiek tot stand is gekomen. Naarmate de Europese
eenwording voortschrijdt zal behoefte ontstaan aan een
nauwer samengaan ook op het gebied van de veiligheid, dat
op zijn beurt de politieke eenwording zal stimuleren.
5.5C. Europese samenwerking moet erop gericht zijn om,
zonder afbreuk te doen aan de bondgenootschappelijke
samenwerking met de Verenigde Staten en Canada, de Europese komponent in de NAVO te versterken en met groter zelfvertrouwen eigen ideeën te kunnen ontwikkelen over het brede
terrein van de veiligheid, waarvan defensie en ontwapening een
belangrijk onderdeel vormen. De bereidheid van de Verenigde
Staten om hun essentiële bijdrage te blijven leveren aan de
veiligheid van Europa kan door een effektieve, gezamenlijke
Europese defensieinspanning slechts worden vergroot.
In de eerste plaats zal Europa ervoor moe.ten zorgen dat het
over voldoende konventieel-militaire kracht beschikt om de
theoretische mogelijkheid van een succesvolle konventionere
aanval, en daarmee de realiteit van politieke druk, zoveel
mogelijk te beperken. Konventioneel evenwicht is vooralsnog
ook de beste basis waarop het terugdringen van de rol van
kernwapens kan worden ter hand genomen.
Zolang er van een konventioneel overwicht aan WarschauPact-zijde sprake is, zal eenzijdige ontwapening niet verantwoord zijn. Indien dat overwicht toeneemt, kan een zekere
mate van versterking van de eigen bewapening noodzakelijk
worden. Europa zal waar het om macht gaat in termen van
evenwicht denken, en niet van overwicht. Voor de OostWestverhouding houdt dit in dat wij niet terug verlangen naar
de tijd dat de NAVO dankzij een nukleair monopolie duidelijk
de meerdere was van het Warschau-Pact. Het betekent ook dat
de omgekeerde situatie onaanvaardbaar zou zijn.
Verdergaande samenwerking op defensiegebied tussen de Europese NAVO-landen is ook van belang in verband met de potentieel sterk kostenbesparende effekten. Met name op de gebieden van meer konkrete projekten, zoals de aanschaf en
produktie van materieel, onderzoek en ontwikkeling, logistiek
en dergelijke, liggen voor een specifiek Europese benadering,
ingebed in het industriebeleid van de EG, goede mogelijkheden.
Resultaten op dit gebied kunnen bijdragen tot een politieke
sfeer waarin op openhartige wijze kan worden gesproken over
een mogelijke ruil van defensieve taken, leidend tot specialisatie op bepaalde terreinen tussen· Europese landen.
5.5D. Het vraagstuk van de kernwapens vraagt speciale aandacht, omdat een konflikt waarbij van deze wapens gebruik
wordt gemaakt meer dan een konventionere oorlog het risiko
in zich draagt van een algehele vernietiging. Een tweede door-

slaggevende faktor waarom aan de beheersing van kernwapens
de voorrang moet worden gegeven is het feit dat de afschuwelijke gevolgen van een nukleaire explosie ook in de volgende
generaties merkbaar zullen zijn.
De extra dimensie van dreiging met totale wederzijdse vernietiging die kernwapens aan een moderne oorlog toevoegen,
maakt zo'n oorlog zedelijk volstrekt onaanvaardbaar en ontneemt hem tevens elk mogelijk lonend doel. Erkend dient
echter te worden, met afgrijzen, dat juist deze extra dimensie
de grondslag is van de afschrikking die tot het gewenste doel
- voorkoming van oorlog - moet leiden. Zowel de oorlog als
de afschrikking ter voorkoming daarvan verminderen de
geloofwaardigheid van die menselijke waarden waarvoor wij
staan, en die wij maximaal in de samenleving tot gelding willen brengen. De hoogste prioriteit moet daarom gegeven
worden aan het vinden van niet gewelddadige middelen en
procedures voor konfliktbeheersing en oplossing ter vervanging van de militaire afschrikkingsstrategie. Tegelijkertijd
dienen die maatregelen genomen te worden, die kunnen
leiden tot vermindering van de omvang van de bewapening,
omdat een hoog bewapeningsniveau op zich al een konfliktbestendigende werking heeft.
Er moet met de grootste inspanning en verbeeldingskracht
worden gestreefd naar afspraken over ontwapening die een
stabiele en kontroleerbare evenwichtstoestand teweegbrengen
en waarin de rol van het kernwapen in de defensie uiteindelijk
wordt afgebouwd. Zo zou men niet moeten terugschrikken
voor het uitwerken van die voorwaarden waardoor het - bij
aanvaarding door het Oostblok - mogelijk wordt de kernwapens uit centraal Europa, eventueel in fasen, te verwijderen.
In ieder geval is het van belang dat de nukleaire systemen in
Europa, die nog geen onderwerp van besprekingen vormen,
daarbij worden betrokken: in SALT, MBFR en eventueel een
nieuw forum. Vooroverleg binnen EPS-verband zou in bepaalde gevallen een nuttige rol kunnen spelen.
Behalve door onderhandelingen met de USSR kan de rol van
het kernwapen worden teruggedrongen -en dus de zgn. nukleaire drempel verhoogd - door betere konventionere anti-tank
wapens etc. De Europese defensie-industrie zou in deze richting gestimuleerd moeten worden. De invoering van het zgn.
neutronenwapen is tegenstrijdig met bovenstaande gedachte.
5.5E. Bij de verkoop van militair materieel aan anderen en met
name aan de Derde Wereld, waarmede grote belangen van eigen
industrie en werkgelegenheid gemoeid kunnen zijn, moet
steeds zeer zorgvuldig worden afgewogen of deze verkoop uit
een oogpunt van de bescherming van de v.eiligheid van de betrokken staat wel beslist noodzakelijk is. De middelen die
deze landen aan hun bewapening besteden worden, meer nog
dan in ons deel van de wereld, onttrokken aan de vervulling
van de levensbehoeften van de bevolking, nog afgezien van
het oproepen van lokale bewapeningswedlopen die, eenmaal
begonnen, moeilijk meer te stuiten zijn, en de betrokken landen kunnen meeslepen in de grotere konfrontatie tussen Oost
en West.
Europa kan de wapenverkopen aan de Derde Wereld tegengaan
door het voeren van een breder gebaseerd veiligheidsbeleid,
gericht op het bevorderen van een rechtvaardige situatie
binnen die landen en op het voorkomen en in de hand houden
van konflikten tussen hen. Hierdoor zal, op de langere termijn,
de behoefte aan wapenaankopen kunnen verminderen.
Daarnaast moet erop worden toegezien dat niet regio's of
bedrijfstakken voor hun werkgelegenheid te zeer afhankelijk
worden van de wapenproduktie en dus -verkoop. Een effektieve parlementaire kontrole op wapenhandel en wapenproduktie is ook hiervoor een vereiste. Hier ligt ook voor het
Europese Parlement een belangrijke taak.
5.5F. Het idee van gelijkstelling van het militaire personeel
met andere beroepsgroepen in de samenleving is een hoeksteen
van het personeelsbeleid iri de krijgsmacht.
Een krijgsmacht moet geworteld zijn in de maatschappij en
daarmee de nauwste voeling onderhouden. De gevaren van
het maatschappelijk isolement dat door een krijgsmacht met
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slechts vrijwillig dienenden kan ontstaan, moet niet worden
onderschat.
Op lange termijn beveelt D'66 de invoering van een algemene
sociale dienstplicht aan, waarin vervulling van militaire dienstplicht als keuzemogelijkheid wordt gegeven.
Hoewel D'66 vindt dat in Nederland de huidige situatie niet in
alle opzichten voldoet, kan worden gesteld dat de positie van
de dienstplichtige in Nederland op vrijwel alle gebieden toonaangevend is in Europa. Daarom i~ D'66 van mening dat
Nederland bij iedere gelegenheid die zich daarvoor leent de
positie van de dienstplichtige aan de orde moet stellen. Het
belang hiervan wordt onderstreept door de rechteloosheid,
willekeur en ekonomische uitbuiting waaraan dienstplichtigen
in diverse Europese landen ten prooi zijn.
Europa heeft in de 19e eeuw definitief een punt gezet achter
de huurlegers en is overgegaan naar moderne militielegers. Dit
betekent echter wel dat op iedere Europese staat de plicht rust
haar miliciens naar behoren te behandelen. Energiek moet
worden gepoogd een einde te maken aan de door verscheidene
Europese regeringen toegepaste onderdrukking van pogingen
van dienstplichtigen, zich in belangenverenigingen te groeperen.
5.6. De Europese Politieke Samenwerking
Hoewel hierover in het EG-verdrag niets is geregelcli, wordt
sinds 1970 geprobeerd binnen het kader van de zg. ,~uropese

Politieke_ Samenwerking (EPS) bepaalde onderdelen van het
buitenlands beleid van de respektieve EG-lidstaten op elkaar
af te stemmen.
D'66 staat in beginsel positief tegenover dit idee, omdat de
Gemeenschap als eenheid op veel gebieden meer kan bereiken
dan de negen landen afzonderlijk zouden kunnen. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de konterenties van Helsinki en Belgrado
waar het gezamenlijk optreden- van de EG-landen bijzonder
gunstig heeft gewerkt. Een ander voorbeeld is het opstellen
van een gedragskode voor de bedrijven uit EG-landen die in
Zuid-Afrika vestigingen hebben.
Al jaren wordt met de gedachte gespeeld een sekretariaat
te stichten waar de EPS-werkzaamheden kunnen worden
voorbereid. Om praktische redenen zou dit zeker toe te
juichen zijn. Toch wil 0'66, vóórdat zij ins,emt met een
dergelijke institutionalisering van de EPS, de volgende twee
kwesties afgehandeld zien:
De demokratische kontrole op de EPS moet geregeld.
Ook op het terrein van de buitenlandse politiek dient
het Europees Parlement ruimere bevoegdheden te krijgen.
Het gemeenschapsaspekt van buitenlands politieke .besluiten moet veilig worden gesteld. Hiervoor is het noodzakelijk dat de positie van de Commissie op het terrein
van de EPS versterkt wordt en dat zij op zijn minst het
recht krijgt zelf initiatieven op dit gebied te ontplooiien.
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VI DE UITBREIDING VAN DE EG
6.1. Algemeen
Zowel uit het oogpunt van de ondersteuning van de demokratie als uit solidariteit moeten de Negen bereid zijn om
de Gemeenschap te delen met andere demokratische Europese landen, ook als deze in ekonomisch, kultureel of ander
opzicht niet geheel vergelijkbaar zijn met de doorsnee,lidstaat
van dit ogenblik.
De toetreding van de kandidaatlanden Griekenland, Spanje
en Portugal zal voor deze landen zelf en voor de huidige
Gemeenschap een ingrijpend gebeuren zijn. Wij zullen de
nodige tijd moeten nemen om het proces van geleidelijke
toenadering van de oude en nieuwe lidstaten harmonisch
te laten verlopen. Voorkomen zal moeten worden, enerzijds
dat de Gemeenschap door de nieuwe uitbreiding verwatert
en de kapaciteit tot verdere eenwording verliest en anderzijds
dat de nieuwe landen de lasten van het lidmaatschap uiteindelijk niet kunnen dragen.

6,2. Toetreding
Ter voorbereiding op de Gemeenschap van Twaalf moet de
EG zich zo spoedig mogelijk bezinnen op de verworvenheden
en de tekortkomingen van de Europese eenwording tot dusverre. Door het bewust aanvaarden van de uitdaging, welke
de uitbreiding stelt aan de Gemeenschap, kan deze versterkt
uit de uitbreidingsfase tevoorschijn komen.
Bij het streven naar verdere eenwording, waaraan ook de toetredende landen deelnemen, kan het gewenst zijn om niet

altijd onverkort vast te houden aan de regels welke voor
het Europa van de Negen zijn vastgesteld. Overwogen kan
worden voor achtergebleven kandidaat-leden en lidstaten
speciale uitzonderingen toe te staan op regelingen waarvan
de last voor de betrokken landen te zwaar blijkt te zijn.
D'66 wil benadrukken dat de overgangsperiode bij de vorige
uitbreiding uitdrukkelijk strekte tot voordeel van de nieuwe
leden. Ook ditmaal moet worden uitgegaan van de grondgedachte dat in een aanpassingsperiode in eerste instantie ten
behoeve van de kandidaatlanden wordt voorzien. Een feit
blijft echter dat de strukturele verschillen in ontwikkeling
binnen een Gemeenschap van Twaalf niet geheel zullen kunnen
worden afgebroken door lange overgangsperiodes of door
aanzienlijke financiële steun.
Door de kandidaatlanden op een veelheid van terreinen tegemoet te komen vermindert de noodzaak öm uitsluitend
met financiële steun en het tijdsverloop van een overgangsperiode de ekonomische positie van die landen te verbeteren.
Afgezien van de suksesveilere kansen op toetreding verkleint
een brede aanpak het risiko van massale besteding van ontwikkelingsgelden aan de kandidaatleden. D'66 meent immers
<;lat interne solidariteit niet moet worden afgewenteld op
de ontwikkelingslanden.
De konkrete vraagstukken van de uitbreiding zullen zo spoedig
mogelijk geanalyseerd en gekwantificeerd moeten worden.
Nu al kan worden verwacht dat zich vooral problemen zullen
voordoen door de verschillen in konkurrentiekracht in de
landbouw en industrie, door de grote werkloosheid in sommige
kandidaat-landen, door het verschil in (konsumptie) prijsniveau in oude en nieuwe lidstaten, door het ootbreken
van een adequate administratieve intrastruktuur en door
verschillen in ekonomische groei en inflatiegraad.
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kandidaat mag wel worden uitgelegd
als steun voor het door die kandidaat
onderschreven programma, maar niet
als een machtiging aan de betrokken
politieke partij om pedurende de komende zittingsperiode het beleid te
bepalen. Partijbesturen zijn daartoe
trouwens ook niet geschikt. De leden
ervan zijn niet gekozen om het land,
maar om de partij te besturen. Niet
zelden werden zij aan0ewezen op grond
van andere kwaliteiten dan vereist
zijn voor het nemen van politieke beslissinoen van het soort waarmee
volksvertegenwoordigers en bewindslieden zitten opgescheept. Mag men
verwachten dat partijbesturen amateurs als zij zijn - in staat zijn
te beoordelen: of de LNG-terminal op
de Maasvlakte of in de Eemshaven moet
komen, welke vliegmachine de Neptune
moet opvoloen of onder welke voorwaarden woningwetwoningen mogen worden verkocht? Is de kans niet groot,
dat binnen een partijbestuur de stem
van enkele deskundigen de uitslag
van de discussie bepaalt? n hoe moet
de kiezer - nog eens: meestal geen
lid van een politieke partij - het
besluitvormingsproces controleren?
W.A.Bonger heeft zich in 1934 in zijn
'Problemen der Demokratie' al verzet
tegen het imperatief mandaat:
" ... het imperatief mandaat te willen
invoeren, is een stap terug naar de
directe demokratie en brenot een onselectionistisch element in de wetgeving - daargelaten dat de praktische uitvoering van dit denkbeeld in
het staatsrecht nauwelijks denkbaar
is. De bevoegdheid aan een politieke
partij te geven de afgevaardigden te
instrueren is half werk in den gedachtengang der directe demokratie.
Bovendien zijn de gekozenen afgevaardigden van het volk en niet eener
partij, die hen slechts candidaat
heeft gesteld.
Het belangrijkste argument tegen het
imperatieve mandaat ligt op karaktergebied. Eèn persoonlijkheid, iemand
die in het leven getoond heeft iets
te kunnen, laat zich niet door anderen, die noch in kennis noch in bekwaamheid zijn meerderen zijn, voorschrijven wat hij in een situatie
doen moet, die hij kent, maar de
anderen niet. "His Master's Voice" is
goed voor het bekende hondje op de
gramofoonplaat, maar voor karaktervolle personen is dit geen levensmotto." (blz.122)
De staatsrechtelijke, ethische en
praktische bezwaren die tegen het
imperatief mandaat kunnen worden aangevoerd, brengen overigens niet mee
dat de volksvertegenwoordiger naar
eigen goeddunken mag handelen. Hij
is gekozen op een door hem onderschreven programma. De kiezers - èn
de partij die hem kandideerde - moqen
verwachten dat de volksvertegenwoordiger naar beste weten en kunnen zal
trachten dat programma uit te voeren

en overeenkomstig de partijbeginselen
zal handelen. Hem zal echter de vrijheid moeten worden gelaten om - bijvoorbeeld bij veranderde inzichten of
omstandigheden - van het pronramma af
te wijken. Hij is immers geen partij-,
maar volksvertegenwoordiger. En het
is allereerst zijn taak, niet om het
partijprogramma uit te voeren, maar
om het landsbelanq te dienen. Alleen
diegene die voorzien is van partijpolitieke oogkleppen, attributen
waarvan het dragen niet aan mode onderhevig lijkt te zijn, kan volhouden
dat het partijbelang steeds met het
landsbelang samenvalt.
EQli~i~~~-~~r~ij_~Q_fr~ç~i~

De eigen verantwoordelijkheid van
de afgevaardigde voor het nemen van
de beslissingen die het algemeen belang naar zijn oordeel eist, dient
derhalve gerespecteerd. Wat geldt
voor de individuele volksvertegenwoordiger, geldt ook voor de fractie.
Alleen dan, wanneer de volksvertegenwoordiger zich niet meer gebonden
acht aan het verkiezingsprogram als
zodanig, heeft hij de morele plicht
zijn zetel ter beschikking te stellen.
De politieke partij staat intussen
niet geheel machteloos. Standpunten
kunnen ter kennis van de fractie
worden gebracht en overleg met de
fractie is geboden, teneinde deze
ter verantwoording te roepen voor het
tot dusverre gevoerde beleid. En
mocht de partij ontevreden zijn over
het optreden van 'haar volksverteoenwoordiger', dan kan dat bij de kandidaatstelling blijken. Een terugroepingsrecht tijdens de zit is echter
een onaanvaardbare inbreuk op de positie van de volksvertegenwoordiger.
Slechts indien deze zich openlijk van
het pàrtijprogramma distantieert, is
een oproep tot terugtreding aanvaardbaar.
Banger merkt over deze 'recall' op:
"De argumenten hiertegen zijn dezelfde als tegen het imperatief mandaat.
Men zou het instituut een kweekplaats
van demagogen kunnen noemen.
Min of meer verwant aan de 'recall'
zijn moties van politieke partijen
waarbij van afgevaardigden, welke
door haar gecandideerd zijn, wordt
geëischt hun mandaat ter beschikking
te stellen. Het komt den schrijver
dezer studie voor, dat hierbij een
scherp onderscheid dient gemaakt te
worden. Indien een afgevaardigde het
niet meer eens is met het program,
waarop hij gekozen is, bestaat er
voor hem een moreele plicht te apdiceeren en heeft een politieke partij
ook het moreele recht dit te eischen.
Wanneer een partij het niet eens is
met een concrete daad, die niet met
het program in strijd is van een afgevaardigde, die haar candidaat was,
heeft zij zich van iets dergelijks
te onthouden. De nadeelen van een

dergelijk optreden ZlJn van denzelfflen
aard als boven is vermeld." (blz.123)
Delicaat is de verhouding tussen partij en fractie bij de kabinetsformatie
Moet de fractie vrij zijn te beslissen
over deelname aan een kabinet? Erkend
moet worden dat juist bij de kabinetsformatie getracht wordt de kiezersuitspraak tot uitdrukking te brengen
en dat de afloop van de formatie voor
de erbij betrokken partijen van verstrekkende betekenis kan zijn. Toch
zal in beginsel de verhouding tussen
partij en fractie geen andere mogen
zijn dan hierboven beschreven. De
partij zal zich derhalve moeten beperken tot het vooraf aangeven van de
grenzen waarbinnen onderhandeld kan
worden en tot het achteraf beoordelen
van het resultaat. Het meeformeren
door partijbesturen betekent een motie
van wantrouwen in de fracties, een
beperking van de onderhandelingsruimte
voor de onderhandelaars, kans op een
te sterke oriëntatie op het partijbelang en - veelal - vertraging van het
formatieproces. Tot welke noodlottige
gevolgen ongebreidelde bemoeizucht
van partijbesturen met de formatie
kan leiden, leert ons de kabinetsformatie van 1977.
Hetgeen hierboven is opgemerkt over
de relatie tussen partij en volksvertegenwoordiger, geldt in versterkte
mate voor de relatie partij - bewinds·
lieden (wethouders, gedeputeerden,
ministers). Het is een miskenning van
de eigen functie en verantwoordelijkheid van bewindslieden in ons bestel
om zeggenschap van de partij te aanvaarden over de bij haar aangesloten
bewindslieden. Een terugroepingsrecht
of instructiebevoegdheid ten aanzien
van wethouders en gedeputeerden kan
reeds hierom geen eis van partijdemocratie zijn, omdat genoemde bestuurders als zodanig niet gekozen zijn
door de partij alswel door de vertegenwoordigende lichamen zelf. Bovendien hebbe~ zij tot taak het gemeentelijk of provinciaal belang te dienen en niet om slaafs de instructies
van partijorganen uit te voeren.
Maar ook hier geldt, dat als een bestuurder de partij die hem kandideerde de rug toekeert, hij er goed aan
doet zijn ontslag te nemen.
Bovenstaande leidt tot de slotsom,
dat de partijdemocratie, voorzover
daaruit wensen met betrekking tot de
relatie tussen partij en volksvertegenwoordiger voortvloeien, haar grens
vindt in de eigen functie en verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiger. Figuren als imperatief
mandaat en terugroepingsrecht passen
bij een vorm van directe democratie,
maar zijn niet te rijmen met ons op
vertrouwen gebaseerde systeem van representatieve, indirecte democratie.
Zij bemoeilijken het doelmatig functioneren van de vertegenwoordigende
lichamen en zijn niet te beschouwen
als deugdelijke en aanvaardbare mid·l.~v., VeJui.Vt

bl.z. 18
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delen om de nadelen van de indirecte
democratie te corrigeren.

vergeten bovendien, dat al moge het
z.g. parlementarisme van .betrekkelijk
reeenten datum zijn, in iedere demokratie een executieve - zeker niet
!~!~r~~-~2r!ij9~mQ~r2!i~
minder belangrijk dan-de legislatieDit alles zijn problemen waar iedere ve - bestaan moet en ook bestaan
partij mee te maken heeft, maar het
heeft, waarin eveneens een element
is opvall~nd dat door de jaren heen
van vertegenwoordiging aanwezig is."
in binnen- en buitenland dit vraag(blz.13-14)
stuk vooral aan de orde is gesteld
door sociaal-democraten en dat er in Sinds 1934 is een hele generatie
SOAPers en later PvdAers doordrenkt
sociaal-democratische partij~n herhaaldelijk conflicten en uitbarstin- met Bongers' hier enkele malen geciteerde opvattingen, die hun weerslag
gen zijn geweest over de afbakening
van verantwoordelijkheden en bevoegd- hebben gevonden in de regelen volgens
welke de partij werd bestuurd. Maar
heden met als inzet het interneen onberispelijke oplossing bleek
democratische gehalte van de partij.
dit niet te zijn. Geleidelijk nam het
De oorzaak hiervan is wellicht dat
gemor in kracht toe tegen de 'bedeze partijen vanuit hun underdogstuurderspartij' met de 'vervreemde'
positie in de bestaande samenleving
leden en in 'Tien over Rood', het
nadrukkelijk de maatschappelijke onstrijdschrift van Nieuw Links uit
gelijkheid willen ver~inderen, waar1966, werd op de eerste bladzijde
door een grote gevoeligheid ontstaat
o.a. de stelling verkondigd, dat "de
voor romantische, populistische gegrootste Nederlandse socialistische
lijkheidsidealen, waarmee men zich
partij" "in haar doen en laten intern
verzet tegen alle elites van welke
aard dan ook. Met een zekere allergie zowel als naar buiten de democratie
onvoldoende recht doet wedervaren."
constateert ~n dat in de eigen partij nieuwe ongelijkheden en machtige Op zichzelf wekt het weinig verbazin~
leiders opkomen in plaats van het
in een organisatie na een aantal
morgenrood van·de dageraad der volks- dat
jaren de leiders vervallen in een zebevrijding dat toch eerder volgende
kere sleur en verstarring en is het
week dan over honderd jaar wordt
zeer verfrissend dat een politieke
verwacht.
leidersgroep in een nieuwe generatie
zich aandient en steun zoekt voor de
ambities door eigentijdse politieke
Dit romantische protest leidde bij
strijdpunten
naar voren te brengen.
R.Michels in zijn 'Zur Soziologie
Dichtgeslibde
communicatiekanalen
des Parteiwesens in der moderne Dekunnen daardoor worden uitgediept, de
mokratie' (1911) tot de formulering
verstarde machtsposities van de leivan de 'ijzeren wet van de ol igarders worden aangetast eh de belangchie' volgens welke er van 'echte
stelling en daarmee de invloed van
démocratie' in organisaties geen
de
leden worden vergroot. Maar ontsprake kan zijn omdat onvermijdelijk moedigend
is, dat een dergelijk prode leiders zich niet meer om invloed test wederom
wórdt gevoed met popuvan de leden zouden bekommeren.
listische
sentimenten
en een beroep
In Nederland heeft Banger erop gewe- op de enige, zuiver. , directe
demozen dat dergelijke beschouwingen
cratie en dat met dezelfde woorden
steunen op het gelijkheidsideaal van als
voorheen dezelfde ondeuodelijke
de di ree te demoera tie. Da.artegenover middelen
worden aangeprezen-ter betoont hij aan dat democratie het alreiking van een onbereikbaar ideaal.
tijd moet hebben van vertegenwoordiDe thema's zijn opnieuw een al of
ging en 'selectionisme', dus moet re- niet
imperatief mandaat en 'reeall'
kenen,:met ongelijke invloed van de
en de achtergrond wederom argwaan
leden:
"Van Rousseau tot Miehels en Hasbach tegen vertegenwoordiging.
toe heeft men niet opgehouden te beweren: alleen directe demokratie,
§~~~-~~~l~i!YQr~i~g_9QQr_~i~!:
d.i. waar alle leden zelf de zaken
g~~Q~~~~~
der gemeenschap behartigen, is deHet
resultaat is uiieraard niet een
mokratie. indirecte demokrat1e, d.i.
situatie van gelijke invloed van alle
'via vertegenwoordiging is geen deleden, maar grote invloed van een
mokratie of hoogstens ontaarde demonieuwe generatie machthebbers die de
kratie, de z.g. parlementaire demotijd en de ambitie hebben om bij dag
kratie in haar zondeval." (blz.13)
"Had de demokratie niet den verteqen- en bij nacht te vergaderen.
woordigden vorm aangenomen, dan zou
Wanneér men werkelijk de mogelijke
van haar in de praktijk reeds niets
invloed van alle leden beter tot zijn
meer over zijn. Hare een dergelijke
recht wil laten komen, in het besef
redeneering trouwens juist, dan zou
dat die invloed nimmer voor allen
zij eigenlijk tevens moeten gelden
gelijk zal zijn, dan zal men zeer
voor iedere arbeidsverdeeling, want
bewust
moeten uitgaan van de realialleen van uit die gezichtshoek beteit dat bestuursorganen en vertegenzien, kan men alleen de representaorganen ook binnen politie begrijpen. Zij, die Zoo neerzien woordigende
tieke
partijen
onvermijdelijk zijn
op het vertegenwoordigende .beginsel,
en vervolgens de bezetting van die

organen zo goed mogelijk moet€:
regelen.
Een eerste stap zal dan moeten zijn
dat alle leden via schriftelijle
stemming op plaatselijken/of · dndelijk niveau moeten kunnen deelr~men
aan periodieke bestuursverkiez·ngen,
die niet langer op afdelingsvei'·Jaderingen en congressen met hun grillige
samenstelling moeten geschiedek
Dergelijke vergaderingen waarir de
aanwezigen feitelijk niemand ve:tegenwoordigen, dienen alleen eer
consultatieve functie te hebber. en'
als centra voor gedachtenwisse 1 ing
te fungeren, maar zij behoren.,
principe geen besluit te kunner
nemen. Tenzij men een dergelijl~
vergadert ng reorganiseert tot Fi~n
raad waarvan de leden, evenals 1et
bestuur, bij schriftelijke stemning
door de leden zijn gekozen.
Een dergel ijk systeem kan worde!l uitgewerkt op vele manieren waarVL1 wij
hier de uiteenlopende consequer::ies
niet kunnen overzien, mede omd1:
veelal de doelmatige werking VL1 de
organisatie in de overwegingen noet
worden betrokken. Moeten bijvoc .. _
beeld alle leden alleen worden :ngeschakeld bij afdelingsverkiezir•Jen
en moeten verkiezingen voor ho~!re
organen getrapt plaatsvinden? Dl
welk niveau moet kandidaatstel:·ng
voor vertegenwoordigende lichan~n
geschieden en goedkeuring van [•lrtijprogramma 's?
Uitgangspunt dient te blijven ê.1t
geen toevallig lid deelneemt aa·
een beslissing, maar dat een ie!er
met beslissingsbevoegdheid dire~t of
indirect is gelegitimeerd door ëen
verkiezing, die aan elk lid een reele mogelijkheid tot deelneminp
heeft geboden.
Uiteraard vereist een dergelijk
stelsel een grote mate van commJlicatiemogelijkheden, openbaarhei: en
waarborgen voor doorstroming var
opvattingen van onderop, maar dat
is een algemene voorwaarde voor- het
functioneren van een democratis:n
systeem en is niet specifiek vo:r
partijdemocratie.
1

Overgenomen uit de syllabu:
voor het congres "Democrat··!"
op 27 april a.s. te Utrech1
ter herdenking van de Unie •an
Utrecht
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VOORLOPIG PROGRAMMA DEMOKRATIE 79
door Ruud Stam.
In 1979 zal het 400 jaar geleden zijn, dat de Unie van
Utrecht werd gesloten.
Dit historische feit, dat zo'n markant moment vormt in
de ontwikkeling van de Nederlandse Staat, wordt met een
aantal aktiviteiten herdacht. Een ervan is Demokratie 79.
Demokratie 79 biedt gelegenheid om idee~n uit te wisselen
over demokratie om zo te komen tot een verdere demokratisering van onze samenleving.
Individuele deelname,èn in groepsverband, is mogelijk.
Het doel van Demokratie 79 is ongeveer 2000 mensen tezamen te brengen om na te denken en te praten over hun
erval"'irgen met demokratisering._
~rijQ~gmQrg~~-~Z-~~ril_±~Z~

9.. 00- 9.45 Uljr Ontvangst der deelnemers in de Beatrixhal van het Jaarbeurscongrescentrum.
Aanmelding.
10.00-12.30 uur Korte 1nle1dingen door:
- A. J. L. Vonhoff (burgemeester van Utrecht)
over: "Demokratische gezindheid"·
- Prof. Dr H. Daal der over:
"Demokratie 1579 -1979"
- Mevr.tk. A. Kappeyne van de Coppello over:
"Demokratie en emancipatie anno 1979"
- Dr. J. van Putten over:
"Demo~ratie en belangenbehartiging"
~rijQ~gmigg~g-~z-~~ril_±~z~

12.45-13.45 uur Lunch (gratis)
14.00-17.00 uur Sectiebijeenkomsten
De volgende secties worden georganiseerd:
1. Medezeggenschap in het bestuur van de
onderneming.
2. Demokratisering van besljssingen op de
werkplaats.
3. Demokratisering van beslissingen over
de produktie van (consumptie-)goederen
en over investeringen.
4. Ruimtelijke ordening als voorbeeld van
het inspraakwezen; inspraak en invloed.
5. Demokratisering van de beslissingen
over bouwen en wonen.
6. De beslissingen met betrekking tot het
1eefmil i eu.
7. Welzijn "van onderaf", demokratisering
van het particulier initiatief.
8. Demokratisering van de zorg voor de
,volksgezondheid.
9. Demokratisering van het onderwijs, voorzover het de besluitvorming in het
onderwijs betreft.
10. Demokratisering van· de massacommunicatie
11. Cultuur, betrokkenheid en beleving.
12. Vorming tot dernok raat:
De rol van het gezin (psychologische,
sociologische en pedagogische aspekten).
13. Vorming tot demokraat:
De rol van de school.
14. Vrijheidsrechten en demokratie.
15. De ker": demokratisch instituut en
hoeester van de demokratie?
16. Demokratisering van de rechtspraak.

17. Politieke demokratie: direkte zeggenschap of vertegenwoordiging.
18. Demokratie ad hoc?
Over demokratie en aktiegroepen e.d;
a. de noodzaak van bestaan en optreden
van aktiegroepen
b. de representativiteit van aktiegroepen.
19. ~1inderheden en demokratie
20. Partijdemokratie, bestaat die echt?
21. Demokratisering van het leger.
22. De provincie, veraf of dichtbij?
23. De gemeente- binnengemeentelijke decentralisatie in grote gemeenten.
24. Decentralisatie van bestuur in kleine
gemeenten met het oog op behoud van de
eigenheid van de kleine kernen.
25. Ambtenaar en demokratie.
26. Demokratie en schijndemokratié in de
internationale verhoudingen.
0'66 levert vier inleiders, t.w.
ELIDA WESSEL, inleidster voor 8.
DR. R.~. DE MELKER, inleider voor 8.
LAURENS JAN BRINKHORST, inleider voor. 26.
EO SCHUYER, inleider voor 13.
Yrijg~g~YQDg_gz_~eril_±~z~

Ter gelegenheid van Demokratie 79 wordt
een groot aantal culturele voorstell ingen georganiseerd.
~~!~rg~g~Qr9~D_g§_~~ril_±~Z~

10.00-12.30 uur

Informatiemarkt
Allerlel 1nstellingen.die zich daarvoor
hebben opgegeven geven aan belangstellenden informatie over de wijze waarop
zij pogen hun werkterrein te demokratiseren.
12.30-14.00 uur Beslissingsspel, een oefening in praktlsche demokratie, waaraan iedereen kan
deelnemen.
14.00-14.30 uur Afsluitint met een optreden van het
team van arce Majeur.
l:OGIES
Vele deelnemers aan Demokratie 79 zullen van ver komen.
Onderkomen bij burgers of hotels in Utrecht of omgeving.
KOSTEN
Deelneming aan Demokratie 79 en de culturele voorstellin~
gen kost niets of nauwelijks iets. Vervoers-en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
Bonnen voor de lunch op zaterdag 28 april kunnen bij de
inschrijving worden gekocht.
CONGRESBOEK
Op 28 april 1979 zal een boek verschijnen. De titel van
het boek, dat door de Staatsuitgeverij wordt uitgegeven
1uidt: "Demokratie 1579 -1979, Geschiedenis en toekomst
van de demokratie in Nederland". Als u in het bezit van
dit boek wilt komen verwijzen wij u naar onderstaand
adres.
INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u bellen of schrijven naar:
Demokratie 79
Els Rombouts-Laurense
Stadhuis
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
tel. 030-328511 toestel 331
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In de beschouwingen over mogelijke
grondslagen voor D'66 nemen de begrippen "vrijheid", "gelijkheid" en
"broederschap" een centrale plaats
in en, naar mijn mening, terecht.
Deze begrippen vormen als het ware
.de wortels van de maatschappelijke
ontwikkeling in Europa vanaf de Franse revolutie. Het bezwaar van deze
begrippen is dat ze zich ten dele
VRIJHEID, GELIJKHEID, PARTNERSHIP
lijken tegen te sprekén, met name
geldt dit voor "vrijheid" en "gel ijkheid". 14et "broederschap" weet eigendoor W. t4icke.
lijk niemand goed raad. De tegenstrijAls uitgangspunt voor een beschouwing digheid wordt echter veroorzaakt doordat men de drie begrippen in een fflQ:
over grondslagen kies ik de relatie
van mensen ten opzichte van de wereld. ~i~!i~~Q§ maatschappijvisie wil
plaatsen. In de eenheidsstaat zijn ze
Deze relatie zie ik als drievoudig
inderdaad tegenstrijdig, bij een opvan aard en valt uiteen in de relavatting van de samenleving als opgetie tot:
bouwd uit drie kernfuncties vervalt
a. geest, informatie,
dit bezwaar~-Öit houdt dan in dat er
b. materie,
naar vrijheid moet worden gestreefd
c. mensen.
in het culturele leverr, naar gelijkDez~ drie categorieën ZlJn fundamenheid
op sociaal gebied, en naar broeteel en zijn principieel niet tot
'd~rschap in de economie.
elkaar te herleiden. In dit kader
moet uiteraard worden afgezien van
Dat er YrijQ§ÏQ moet zijn op het gebied van onderwijs, kunst, wetenschap
een kentheoretische fundering.
en religie, is wellicht nog het meest
Eventuele belangstellenden zal ik op
vanzelfsprekend, alhoewel nog geen
dit punt desgewenst graag van verdewerkelijkheid in absolute zin. Dit
re informatie voorZien. De hier gebeginsel lijkt me een van de belanggeve~ drievoudige verhouding drukt
rijkste onderscheidingskenmerken van
zich uit in de indeling in alfa-,
D'66 ten opzichte van de PvdA te
bêt&-,en gamma-wetenschappen en
zijn. Gelijkheid moet niet op cultucorrespondeert tevens met een onderreel gebied worden nagestreefd, dit
scheiding van drie maatschappelijke
floreert het beste in verscheidenfuncties:
heid.
a. de culturele of
communicatieve functie,
Op sociaal gebied moet daarentegen
b. de economische functie;
gelijkheid worden nagestreefd. Wetc. de sociale functie.
ten moeten zonder aanzien des persoons gelden en worden toegepast.
Bij de culturele of communicatieve
Mensenrechtén moeten voor iedereen
f11m::ti~- 9aaE-fieE-öiii-6eöëfen1ri9 -;:;ä;;
op gelijke wijze gelden, onafhankewetenschap, kunst, religie, onderlijk van religie,huidskleur, geslacht,
wij~enz.
enz. Maar ook het recht op inkomen
Bij de economische functie gaat het
hoort in dit gebied thuis. Dat wil
om de prÖdÜct1ë:-verdëi1ng en
zeggen dat in principe iedereen
consumptie van waren.
recht op een gelijk inkomen heeft
en dat afwijkingen hiervan moeten
Bij de ~QÇÏ~l~-f~~ç~i~ gaat het om
alles wat te maken heeft met relaties worden gemotiveerd op grond van bijtussen mensen. Het gaat hier in feite zondere omstandigheden, bv. overuren,
smerig werk of permanente psychische
om een r§~Q!~fy~ç!i~: menselijke rebelasting. Hier staat tegenover de
laties worden geformaliseerd in het
Q!iç~! om arbeid te verrichten
ten
recht. Wij leven in een rechtsstaat,
dienste van de samenleving, b.v. te
hoe gebrekkig die op sommige-punten
concretiseren in de plicht tot inmisschien ook nog functioneert. Oók,
schrijving bij een arbeidsbureau.
of juist het bedrijven van politiek
is een vorm van uitvoering van de
Een ~rQ~Q~r!ij~~ economie betekent
sociale functie.
allereerst de strikte beperking van
de economie tot de productie, verdeHet hoort niet tot de taak van de
ling en consumptie van waren en verpolitiek om waren te produceren en
het is ook geen taak voor de politiek wijdering van aan de economie vreemom wetenschap te bedrijven, kunstwer- de functies daaruit. Met name geldt
dit voor het inkomen, dat een rechtsken te scheppen of religieuze bewefunctie is en geen economische.
gingen te organiseren. Het is met
Het is principieel onmogelijk om op
name dit politieke, sociale, rechtsrationele, eenduidige wijze een begebied waarin een politieke partij
loning voor een bepaa 1de vorm van
(dus ook D'66) zijn activiteiten
arbeid vast te stellen. Wat er in de
moet ontplooien. De geschiedenis
praktijk gebeurt is dat de vaststelleert dat er door het grootste deel
ling van het inkomen voor het merenvan de mensen als onaanvaardbaar erdeel van de mensen op basis van macht
varen situaties ontstaan wanneer de
plaats vindt, m.n. in de onderhandegrenzen van de politieke
lingen tussen de "sociale partners".
functie worden overschreden.

BRIEVEN

(Het woord "partner" heeft het voordeel dat het ongeslachtelijk is,
misschien kunnen we "broederschap"
beter door ''partnership" vervangen:
vrijheid, gelijkheid, partnership.)
De gevolgen van het niet onderkennen
v~de principiële onmogelijkheid om
opeenduidige wijze beloningen aan bepaalde vormen van arbeid te verbinden
zien we bij het steeds meer vastlopen
van de pogingen om tot "functieklassificatiesystemen" te komen.
Partnership in de economie houdt een
bepaalde vorm van organisatie in.
D.w.z. organisatie van producenten,
consumenten en handel . Geen vrijheid
in de economie dus, zoals de VVD wil,
en ook geen overheidsecanomie zoals
de PvdA wil. Deze te verwerkelijken
organisatievorm van de economie zou
men kunnen aanduiden als: associatieY§_QQ~Q~~ van de economie.-Öat-wiï __ _
zeggen: organisatie van
consumenten, handel en producenten in
associaties per bedrijfstak (let wel:
geen corporatieve staat!) Een van de
Derangrijkste taken van organen in
dergelijke associaties zal zijn om op
basis van overleg te komen tot het
vaststellen van redelijke prijzen.
t1en zou het ook "overlegeconomie"
kunnen noemen.
Naar mijn mening voldoet het hier beschreven uitgangspunt aan de belangrijkste eisen die men aan grondslagen
voor een politieke partij kan stellen.
Het betreft geen willekeurige persoonlijke voorkeuren, maar hecht in
de maatscnappelijke werkelijkheid gewortelde sociale wetmatigheden. Ze
zijn zó specifiek dat ze de mogelijkheid bieden om D'66 duidelijk af te
bakenen tegen de PvdA en de VVD en
aan de andere kant zó ruim dat niemand, die zich niet bij PvdA of VVD
thuis voelt, er moeite mee hoeft te
hebben.
Het lijkt mij bezwaarlijk om in
grondslagen "normenpatronen" op te
nemen. Men kan m.i. geen vaste normen
voor de afweging van "welzijn" en
"economie" geven. Elke concrete situatie vraagt m.i. om een nieuwe, eigen afweging van voor- en nadelen
van bepaalde beslissingen. Wèl kan
D'66 naar mijn mening gezichtspunten
ontwikkelen voor een wenselijke QrQ:
ç~g~r~ voor de afweging van voor- en
nadelen van bepaalde beslissingen.
Die procedure zou naar mijn mening
van dien aard moeten zijn dat, in
overeenstemming met het belang van
de te nemen beslissing, (a) een uitvoerige studie en voorlichting over
de voor- en nadelen van een bepaalde
beslissing plaats vindt door zo onafhankelijk mogelijke instanties
(risico-analyses, milieu-effect
rapportages enzJ en (b) vervolgens
door alle mensen uit het betreffende
gebied een stem wordt uitgebracht.
Een goed voorbeeld van een dergelijke
procedure vind ik die welke is gevolgd in Oostenrijk m.b.t. de vraag
van de invoering van de kernenergie.
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Het bovenstaande "heeft uiteraard niet -De tweede vraag luidde: "vlaarom bede pretentie tot de ideale samenlestaat bij de politieke partijen en
ving te leiden. Wèl ben ik van mening
bij D'66 de behoefte om grondslagen
dat het de afbakening van een identite hebben?"
teit op zinvolle en adequate wijze
Een beantwoording van deze vraag
mogelijk maakt en de basis kan zijn
zou in zekere zin de status van een
voor een strategie die er op is gegrondslagendiscussie kunnen aangericht oplossingen te geven voor de
ven. Een opvallend verschijnsel is
problemen waarin onze samenleving in
dat de meeste partijen - in ieder
toenemende mate verstrikt dreigt te
geval de doetri n aJ re - met een
raken.
soort grondslag of visie beginnen.
D'66 is gewoon als partij begonnen
en wil nu na vele jaren een grondslag formuleren. Willen wij dat nu
omdat wij de grondslag al die jaren
zo hebben gemist, of willen wij het
omdat het naar buiten toe zo raar
:staat geen grondslag te hebben?
GRONDSLAGEN
De behoefte is wellicht te splitsen
in een externe en een interne behoefPRE-ADVIESGROEP GRONDSLAGEN
te. Voor extern gebruik kan het de
behoefte aan een etiket zijn om bv,
bij de verkiezingen te kunnen zeggen:
Op verzoek van het afdelingsbestuur
"Dit zijn wij." Deze behoefte kan,
Amsterdam heeft een werkgroep een
evenals de behoefte aan grondslagen
pre-advies uitgebracht over de
voor intern gebruik, duiden op de
grondslagenformulering D'66.
dwangmatigheid in onze cultuur van
Dit pre-advies zal worden behandeld
in de afdelingsvergadering Amsterdam. de gedachte, dat hetgeen niet onder
woorden is gebracht niet bestaat.
Pre-advies Grondslagen afd.Amsterdam: Deze dwangmatigheid houdt ook verband met de behoefte aan zekerheid
"HET BESTAANDE EN ZICH VOORTDUREND
in onze maatschapij. Met betrekking
WIJZIGENDE BElEIDSPROGRAt111A 1·1ET
tot die zekerheid in de maatschappij
ACTIEBEGINSELEN MOET WORDEN BEbestaat de paradox, dat het politieSCHOUWD ALS DE FEITELIJKE GRONDSLAG
ke proces erop gericht is aan zoveel
VAN D'66. HET FORI1ULEREN VAN EEN
mogelijk burgers zekerheid te verDERDE BESCHRIJVING VAN DE EIGEN
schaffen, terwijl de uitkomsten van
POLITIEKE STELLINGNAt1E IS NIET NOODhet politieke proces zelf bij uitZAKELIJK. HET VOORLIGGENDE GRONDstek onzeker is omdat voortdurend
SLAGENVOORSTEL KAN ALS ~JERKDOCUMENT
beslissingen moeten worden genomen,
WORDEN AANVAARD VOOR DE VOORBEREIdie compromissen inhouden of zelfs
DING VAN HET NIEUWE BELEIDSPROGRAMstrijdig kunnen zijn.
MA 1981. ALS ZODANIG VORt1T DE TEKST
Er kan bij een partij de behoeft~
EEN ONDERDEEL VAN DE VOORTDURENDE
bestaan om deelname aan de onzekere
DISCUSSIE OVER HET LANGE TERI1IJN
maatschappelijke en politieke beDENKEN VAN D'66."
sluitvorming te legitimeren, intern
Aan de hand van een aantal vragen is
en extern, door een geformuleerd
de werkgroep tot dit pre-advies geuitgangspunt. Men kan zich afvragen
komen. Da~rbij is niet ingegaan op
of
de duidelijkheid en de zekerheid
de details van de concepttekst
niet
meer gediend zijn met een op
Grondslagen (zie Democraat, mrt. '78).
besluitvorming gericht uitgevlerkt
Wel is ingegaan op de meer algemene,
beleidsprogramma dat voor een bede formele en de partijhistorische
paalde periode wordt vastgesteld.
context van de grondslagendiscussie.
-De derde vraag: "Wat zijn de effec-De eerste vraag luidde: "v/at zijn
ten van een grondslagformulering?"
grondslagen nu eigenlijk?"
ten grondslag kan als een geformuleerDe beantwoording van deze vraag kan
de mens.- of maatschappijvisie niets
bestaan uit een dubbelpaar typeanders zijn dan een verregaande simringen.
plificatie. De neiging kan daarom
Grondslagen van partijen kunnen
ontstaan om in grondslagen de nadr~
normstellend, of beschrijvend van
te leggen op eenvoudig te formuleren
aard zijn. Bij normstellende grondmaar moeilijk te realiseren waarden
slagen kan men weer het onderscheid
of doctrines. Dit kan weer leiden
maken tussen grondslagen-doctrines
tot een soort conditionering van
(men denkt dan vooral aan uitgangs~
leden van een partij. Daaronder verpunten van wereldbeschouwelijke gestaat men dat de maatschappelijke ·
oriënteerde partijen) en grondslage~
en politieke werkelijkheid niet aan
beqinselen (meer ethisch georiënteereen zelfstandige en kritische beoo~
de uitgangspunten).
deling wordt onderworpen, maar wordt
geïnterpreteerd vanuit de grondslag.
Dit is zeker geen garantie voor een
Grondslagen op deze wijze onderadequat~ beoordeling van en deelname
scheiden en o~schreven worden over
aan d,e politieke besluitvorming.
het al gemeen eindend geacht voor
Er kan zelfs zo'n grote waarde wor1eden, organen en programma's
den gehecht aan de betekenis van de
van een partij.

grondslag, dat de persoonlijke verantwoordelijkheid voor individuele
deelname van partijleden aan het
politieke proces niet meer wordt
ervanen.
Bij de beantwoording van de eerste
vragen is al gesteld dat grondslagen
uit normen en beschrijvingen kunnen
bestaan. Deze worden geformuleerd
op basis van kennis en ervaringen
die op het moment van formuleren
vaak reeds tot het verleden behoren.
Dit nu levert een paradox op.
Immers, waar het po'l itieke proces
in zijn besluitvorming bij uitstek
toekomstqericht zal moeten zijn,
kunnen de grondslagen wqarop een partij haar politieke handelen baseert,
verouderd zijn.
Van een grondslag gaat daardoor politiek gezien éen verstarrende werking
uit. Een voorbeeld hiervan is de
spanning die bestaat tussen twee
. centrale begri.ppen in de conceptgrondslag van D(66: Keuzevrijheid en
Ontplooiingsvrijheid. Glastra van
Loon zegt hierover in een notitie
aan het Hoofdbestuur: "Keuzes zijn
telkens momentane beslissingen. Gegeven een aantal keuzemogelijkheden,
kan keuzevrijheid inderdaad genoegzaam worden gedefiniëerd als afwe-'
zigheid van dwang.
Ontplooiingsvrijheid veronderstelt
(een zekere mate van) keuzevrijheid,
maar houdt meer in. Ontplooiing is
een in de tijd verlopend proces, bv.
van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, van onbeholpen naar vaardig gedrag, enz.".
In tegenstelling tot de realisering
van keuzevrijheid is de realisering
van ontplooiingsvrijheid iets wat
vooral in de toekomst moet plaatsvinden.
Ontplooiingsvrijheid is als grondslag Vf'!!l mceil i.iker te vatten en
te toetsen dan het begrip keuzevrijheid. De neiging kan ontstaan om
bij de interpreta~ie. van het begrip
ontplooiingsvrijheid terug te grijpen op het eenvoudiger begrip keuzevrijheid. Willen wij nadrukkelijk
de ontplooiingsvrijheid als doel
formuleren, dan ontstaat de nood.zaak
om in een beleidsprogramma voor een
bepaalde periode duidelijk de middelen daarvoor aan te geven.
(

De slotvraag: "Heeft D'66 een grondslag nodig?"
Uit de beantwoording van de andere
vragen blijkt dat de vraag hier eigenlijk is: "Wat voor partij is
D'66?" Is D'66 een doctrinepartij of
een beginselpartij? Een partij die
met een grondslag begint en eindigt?
D'66 i? in 1966 als partij zonder
grondslag begonnen, met als doel
zichzelf weer op te heffen na de politieke realisering van een aantal
hervormingen. Wat bindt de partij
van 1966 met de partij van 1976-1978?
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v~voig van blz. 21
Misschien het besef dat D'66 niet
omNille van zichz_elf bestaat, maar
overbodig zou zijn wanneer de 'anderen' in de politiek het allemaal
goed zouden aanpakken.
.
In ieder geval is een versch1l van
toen met nu de bestaande behoefte
nu om de partij verder te institutionaliseren en van een etiket te
voorzien. De grondslagendiscussie
is een bijdrage daaraan. De status
van deze discussie is daarbij onduidelijk. Is D'66 een partij die.
nog steeds trouw is aan de mentallteit om in het politieke handelen
alles ter discussie te willen stellen, of is D'q6 een partij die zich
vastlegt op enkele beginselen vervat in fraaie woorden?
Samenvattend kan het volgende worden
opgemerkt:
1. De nu geformuleerde conceptgrondslag van D'66 bevat een
aantal beschrijvende en normstellende elementen. Daarbij is
sprake van zowel doctrine- als
beginselgrondslagen. Actieb~gin
selen zijn vermengd met eth1sche
beginselen. Onduidelijk is of een
interne of externe (etiket-)
functie aan de grondslag moet
worden toegekend. De verhouding
met het beleidsprogramma is onduidelijk omdat een aantal vage
programmatische·punten in de
concepttekst zijn opgenomen.
Onduidelijk is dan ook wat verstaan moet worden onder grondsla~
D'66 als pre-ambule van het be+
leidsprogramma (HB-resolutie ALV
22-4-1978).
2. Een grondslagformulering me~ een
onduidelijke statusformuler1ng
heeft een verstarrende invloed op
het toekomstgerichte politieke
handelen en op de voortdurende
discussie die daar gevoerd moet
worden.

Geadviseerd wordt:
-~--------------- habestaande en zich voortdurend
wijzigende beleidsprogramma met
actiebeginselen te beschouwen als
de feitelijke grondslag van D'66;
- het formuleren van een derde beschrijving van de eigen politieke
stellingname is niet noodzakelijk;
- het voorliggende grondslagenvoorstel kan als werkdocument worden
aanvaard voor de voorbereiding van
het nieuwe beleidsprogramma 1981;
- als zodanig vormt de tekst een
onderdeel van de voortdurende
discussie over het lange termijn
denken van D'66.

CAMPAGNENIEUWS
EUROPESE VERKIEZINGEN
Op 7 juni 1979 wo~dt het Europees
Parlement voor het eerst rechtstreeks
door de bevolking van de EEG-landen
gekozen.
D'66 heeft haar kandidaten al aangewezen, het verkiezingspro~ramma vindt
U in deze Democraat - en houdt u minstens êên week-end aan huis gebonden
en de campagne commissie loopt zich
inmiddels warm aan de zijlijn.
SAMENSTELLING CAI1PAGNECO~H1I SS IE
------------------------------Campagneleider: Jan Veldhuizen
publiciteits-coördinator HB
Leden: Jan Glastra van Loon,
partijvoorzitter
Jan Terlouw
fraktievoorzitter
Herman Schaper
secretaris buitenland
Aar de Goede
lijsttrekker
Suzanne Dekker
tweede kandidate
Campagne team:
Campagne assistent(e)
(Nog aan te stellen; zie de
oproep hieronder)
Co Patist
fraktie-voorlichter
Willem Wijermars
hopfd secretariaat
Informatiebijeenkomsten
Om alle leden te informeren, te instrueren en vooral ook ~e motiveren
zuller er een drietal bijeenkomsten
plaats vinden waar ieder lid welkom
is.
De gehele campagnecommissie zal hier
aanwezig zijn om U te informeren
over de opzet van de campagne, de
materialen, over de verwachtingen
die wij koesteren omtrent Uw inzet
en natuurlijk ook om Uw vragen te
beantwoorden.
DE BIJEENKOMSTEN VINDEN PLAATS OP:
VRIJDAG 16 FEBRUARI in DEN HAAG
------------------------------AMICITIA, WESTEINDE 15
AANVANG 20.- uur EINDE 22.- uur
ZATERDAG 17 FEBRUARI in MEPPEL
-----------------------------SCHOUHBURG OGTEROP, Zuideinde. 7:0
AANVANG 10.30 uur EINDE 12.30 uur
ZATERDAG 17 FEBRU/\Rlirii EINDHOVEN
-----------------------------------HOTEL DE COCAGNE, VESTDIJK 47
ANVANG 14.30 uur EI~DE 16.30 uur

Spreekbeurten
Het secretariaat wordt inmiddels
overstroomd met verzoeken om sprekers
over Europa. Het zal u niet verbaten
dat deze verzoeken vrijwel voornamelijk betrekking hebben op de lijsttrekker en nr. 2. De campagne-commissie heeft besloten om de spreekbeurten tijdens de campagne ~ in overleg
met de regiobesturen - per regio
vast te stellen. Verzoeken om deze
kandidaten en de partij-en fraktievoorzitter kunnen daarom beter direkt gericht worden aan de regiobesturen, opdat in wederzijds overleg
de sprekers verdeeld kunnen worden.
Dit geldt voor de spreekbeurten die
gehouden worden vanaf het voorjaarscongres.
~i!:~L1~QQQ~QQQ

In de eerste helft van februari ontvangt U een brief met het vrien?~~
lijke en dringende verzoek Uw blJdrage te storten op het verkiezingsfonds, omdat verkiezingscampagnes nu
.eenmaal geld kosten~ Dit behoeft U
er niet van te weerhouden óm reeds
nu de restanten van Uw kerstgratifikatie, Uw niet opgenomen wintersportbudget, of dat wat U vindt dat U moet
bijdragen, alvast over te maken.
Dit maakt het mogelijk om al eerder
uitsluitsel te kunnen geven over de
hoeveelheid campagnematerialen die
aangeschaft zullen worden.
GIRO 1.000.000 t.n.v. de

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

_Q~~~i~9~~~~!~r_Q~§§1_g~~-~~~g

Oproep CAI1PAGNE-ASSISTENT(tl
In het campagne-team is nog plaats
voor een ~~~Q~9~~=~~~i~!~~!1~2· Dit
moet iemand zijn met een gezonde dosis organisatorisch inzicht (regeling spreekbeurten, ve~deling materialen, verzenden camp~gnebrieven en
-instructie~bulletin, hij/zij dient
derhalve een tweetal rappe handen
(eigenlijk drie) uit de mouwen ~e
steken. Wie is gedurende de per1ode
van half februari tot half juni fulltime beschikbaar? De voldoening in
het werk zal waarschijnlijk iets hoger uitvallen dan de honorering.
Geïnteresseerden, snel aktie graag!
Een belletje naar het secretariaat
voor meer informatie en het maken
van een afspraak met
JAN VELDHUIZEN
publiciteits-coördinator

VOORJAARSCONGRES
CONGRESSTUK

E C D 2

ÇQ~ç~~I:ÇQ~~~~~-~~g~~~~~I

Evenals op het najaarscongres
bevat dit concept-congresreglement
' alleen bepalingen die niet in het
Huishoudelijk Reglement (art.? t/m
18) zijn geregeld.
Voor het Huishoudelijk Reglement
v1ordt verwezen naar de Democraat
9/78.
Artikel
Het op 23 en 24 maart 1979 te houden
congres is een Algemene Ledenvergadering als bedoeld in art.? van het
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 2
--------Aan de concept-agenda kunnen onderwerpen worden toegevoegd conform art.
13.2 van het Huishoudelijk ReglemenL
Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk
bij het Hoofdbestuur te worden ingediend vóór zaterdag 24 februari 1979.
Deze toegevoegde agendapunten worden
gepubliceerd in het congresboek.
Artikel
3'
---------·Moties en amendementen die betrek~ng
hebben op onderwerpen, vermeld in de
concept-agenda en niet zijn goedgekeurd door tenminste één Algemene
Regiovergadering, moeten uiterlijk
donderdag 15 maart om 17.00 uur op
het landelijk secretariaat ontvangen
zijn. Deze moties en amendementen
dienen door tenminste vijf leden van
D'66 ondertekend te zijn en worden
in het congresboek gepubliceerd.
~rtH~L~

De behandeling van amendementen en
moties geschiedt als volgt:
1. De indiener of een door hem aangewezen lid van D'66 geeft desgewenst een beknopte toelichting.
2. De fungerend voorzitter verleent
degenen, die zich volgens de bij
de congresleiding berustende
sprekerslijst als spreker hebben
aangemeld, in volgorde van aanmelding het woord.
3. Het Hoofdbestuur en de Rapportagecommissie kunnen aan het congres
een advies omtrent het voorstel
geven.
4. De fungerend voorzitter brengt de
amendementen in volgorde van ingrijpendheid in stemming en daarna het al dan niet geamendeerde
voorstel.
5. De fungerend voorzitter brengt
resoluties en moties over een bepaald agendapunt in stemming als
alle resoluties en moties over
dat agendapunt zijn toegelicht.
De fungerend voorzitter bepaalt
de volgorde waarin de resoluties
en/of moties in stemming worden
gebracht.

Artikel 5
--------In gevallen betreffende de gang van
zaken tijdens het congres waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de
congresleiding met inachtneming van
de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
KANDIDATEN GEVRAAGD
De agenda voor het komende voorjaarscongres vermeldt onder meer de verkiezing van leden van het Dagelijks
Bestuur en van het bestuur van de
Stichting Wetenschappelijk Bureau
D'66. Deze besturen behoeven aanvulling en hiervoor worden kandidaten
gevraagd.
DAGELIJKS BESTUUR
Op deze ALV komen de volgende funkties voor verkiezing in aanmerking:
a. vice-voorzitter politiek
b. secretaris-organisatie
Wim Dik en Wim de Jonge, die momenteel deze funkties vervullen, treden
af en stellen zich niet meer herkiesbaar.
Sinds het najaarscongres 1978 worden
alle DB-leden in funktie gekozen.
Van alle DB-funkties bestaat een uitgebreide taakomschrijving, die op
telefonische aanvraag door het landelijk secretariaat worden toegezonden.
De vakant~ funkties kunnen alsvolgt
worden gekalt'akte_ri seerd:
a. Vice-voorzitter politiek: verantwoordellJk voor de politiek-inhoudelijke aktiviteiten van de
partij, speciaal het politiekwetenschappelijk werk van de partij en de coördinatie van politieke stellingname in alle geledingen
Plaatsvervanger van de voorzitter
in diens politieke taken en eerste
vice-voorzitter van het hoofdbestuur.
·
b. Secretaris-organisatie: verantwoordelljk voor het organisatorisch apparaat van de partij, in
het bijzonder het landelijk secretariaat. Onderhoudt de schrifte-
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lijke communicatie met andere partijorganen en is belast met organisatorische correspondentie. Is
verantwoordelijk voor secretariaat van HB en DB en de organisatorische voorbereiding van Adviesraad-vergaderingen. Vervangt~de
vic~ -voorzitter organisatie bij
afwezigheid.
BESTUUR S.W.B. D'66.
Op deze ALV dienen te worden gekozen:
a. voorzitter
b. penningmeester
Maarten Verwey en Ed Schuyer, die
momenteel deze funkties vervullen,
treden af en stellen zich niet meer
herkiesbaar.
Op het najaarscongres 1978 zijn de
Statuten van de SWB gewijzigd en op
grond hiervan dienen deze funktionarissen in funktie te worden gekozen.
Nadere informatie.
Leden die overwegen zich voor een
van de bovengenoemde funkties kandidaat te ste:U.en. wordt aangeraden
zich grondig te informeren over de
aard, inhoud en omvang van de vakante
funkties.
Gegadigden voor een DB-funktie kunnen
nadere informatie inwinnen bij de aftredende bestuursleden of bij Frans
Rogier, vice-voorzitter organisatie
(tel. 01829-3564).
Gegadigden voor het SWB-bestuur kunnen zich voór nadere informatie wenden tot de aftredende funktionarissen
of tot Ruud Stam, direkteur SWB.
KANDIDAATSTELLING
Kandidaatstelling voor bovengenoemde
funkties dient schriftelijk te geschieden door middel van het indienen
van een ondertekende vragenlijst, die
op telefonische aanvraag door het
landelijk secretariaat wordt toegezonden.
Indiening dient te geschieden vóór
donderdag 15 maart 1979 om 17.00 uur
bij het landelijk secretariaat.
Frans Rogier
vicP-voorzitter

IK GEEF EEN JAAR LANG
DE DEMOCRAAT WEG
van:
aan:
Naam:
Naam:
Adres:
Adres:
Plaats: .........................
Plaats:
Ik betaal daarvoor f 25,= na ontvangst van een acceptgirokaart.
0 De ontvanger van het abonnement is door mij geïnformeerd.
0 U stuurt een begeleidend briefje met het eerste nummer. ·
(Gewenst hokje zwart maken)
Bon opsturen in gefrankeerde enveloppe naar D'66, Javastraat
2585 AN 's GRAVENHAGE
U kunt ook bellen: 070 ~ 453271 of 070 - 467188.
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Nt:H~UWS
uit de regio
SUBREGIO MIDDEN-BRABANT
In de subregio Midden-Brabant heeft
een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Het nieuwe bestuur bestaat ö.m. uit:
voorzitter: Nico Schoof, Hoogendseweg 5, Goirle
Secretaris: Rik Hendriks, RingbaanOost 407, Tilpurg
Penningmeester: Henk Kruuk,
D.J.Jittastraat 135,
Ti 1bui"g.
Leden: Erik Jan Nederkoorn,
Kennedylaan G8, Goirle;
Jan Derwig, burg.Vogelslaan
142, Oistérwijk;
Theo Brants, Belgiëlaan 42,
Dongen.
Kan voortaan alles wat bestemd is
voor ~-1idden-Brabant naar het nieuwe
secretariaatsadres gestuurd worden?
Hiervoor alvast bedankt!

REGIO OVERIJSSEL
Onlan.gs is de afdeling Deventer opgericht: Het bestuur is als volgt samengesteld:
Jur de Rook (voorzitter)
Henk Mus (secretaris), Postbus 800,
Deventer, tel .05700-15716
Dick Schneider (penningmeester)
Geke Bosch-May (lid, cöördinator
schaduwfraktie)
Gerard Onderstal (1 id, publ.rel.·)
B2!J~Q!J~:!1gl!!9~

Op 7 februari a.s. om 20.00 uur zal
er een overlegbijeenkomst plaats
vinden in Hotel "Dalzicht" te Nijverdal tussen het regiobestuur en de
subregiobesturen in Overijssel.
SUBREG I 0

TI~ENTE

De fractie van D'66 in de Gewestraad
Twente houdt op maandag 19 februari
a.s. vanaf 19.30 uur fractievergadering in het gebouw van het Gewest
(M.H.Tromplaan 47 te Enschede).
Belangstellenden voor het meewerken
in de steunfractie worden verzocht
contact op te nemen.met
Pieter Fokkink,
Klompmakersweg 9,
~larkel o,
tlf. 05737-384.

CONTACT TUSSEN STATEN~
EN RAADSFRACTIES
De D'66 fractie van de Provinciale
Staten in Utrecht streeft naar versteviging van de contacten met de
raadsfracties in de Utrechtse gemeenten. De verwachting is dat door regelmatige kortsluiting mogelijkebarrières worden opgeruimd, de informatie
naar beide kanten sneller doorstroom4
betere aansluiting bij de politieke
actualiteit wordt verkregen en het
statenwerk opener en doorzichtiger
wordt gemaakt.
De statenfractie denkt dit te berei- ·
ken door periodiek overleg met de
raadsfracties en het brengen van
werkbezoeken aan de inmiddels talrijke gemeenten waar D'66-ers in de
raad zitten. Het periodiek overleg
is reeds op gang gekomen en door de
raadsfracties positief ontvangen.
Op 16 januari vond in dit kader onder andere een bijeenkomst plaats
die was gewijd aan de gemeentelijke
herindeling.
Ook met de werkbezoeken hoopt men
binnenkort een begin te maken.
Daarvoor is de keus gevallen op de
jonge afdelino Zuidoost-Utrecht,
waarin een aantal ge~eenten aan de
rand van het Utrechtse samenwerken.
vier man/vrouw sterke statenfractie
komt op ~-f~~r~2ri_2~~~ naar Veenendaal o~ aan de hand van het provinciale beleidsprogramma van nedachten
te wisselen over een aantal vanuit
de afdeling aangedragen onderwerpen.
De· globale agenda voor de avond ziet
er als volot uit:
- werkgelegenheid
- ruimtelijke ordening en huisvest mg
- woonwagenkampenbeleid
·
- openheid van bestuur
- wat verder ter tafel komt.
Het behoeft nauwelijks betoog dat de
bijeenkomst openbaar zal zijn. Wij
hopen dat behalve de raad~leden ook
de overioe leden en belangstellenden
de gelegènheid te baat zullen nemen
tot· een nadere kennismaking .met de
statenfractie.

REGIO

LIMRURG

In het kader van de reorganisatie
binnen de regio Limburg heeft de
driedeling als volgt (voorheen:subregio Zuid) plaats gevonden:
a) Sub-regio "Maastricht en Mergelland", adres secretariaat:
Het Bat,5b, Maastricht
voorzitter: Jan Halders
vice-voorzitter: Henk Wijkmans
secretaris: Cees Vlot
penningm.: Heleen Bedaux-Brokmeier
b) Sub~regio "Oostelijke Mijnstreek"
adres secr.: Postbus 31066,
Schaesberg
voorzitter:.Bert Jansen
vice-voorzitter: Wim Colin
secretaris: Wiel Smit
penningm.: Henk Gorissen
c) Sub-regio "Westelijke ~1ijnstreek"
adres secr.: Hendrikstraat 1,
Beek
voorzitter: Paul Leinarts
vice-voorzitter: John Wehrung
secr.: Cita Gaikema-Wennink
penningm.: Jan Seulijn.
Wij wensen deze nieuwe bestuursleden
veel succes toe!

REGIO GELDERLAND
~9r~~~iJ~i9i!J9_r~9lQ~~~r~!2ri22!

Het adres van het regiosecretariaat
is van nu af het adres van Theo
LJenti nk, Bakerwaardseweg 7,
7226 LR Bronkhorst.
~~9iQ~Q!!9r~~

Het regiobestuur nodigt de leden in
Gelderland uit voor een Algemene
Regiovergadering, die gehouden zal
worden op zaterdag 10 maart 1979 in
"Ri.che rJational" te Arnhem.
Aanvang 10.00 uur.
Binnenkort krijgt u een editie van
het Gelders Regionieuws, waarin u de
agenda voor de ARV en andere informatie vindt.
~2!!9l922!~!~lli!!9_~!!_Y2~2!~r~~

Voor het regiobestuur moeten op de
ARV een secretaris, welke functie
AFDELING UTRECHT
thans vacant is, en .een voorzitter a.i
worden ·gekozen.
Werner Uerz wil i.v.m. de Europese
LIJSTTREKKERS EUROPESE VERKIEZINGEN
verkiezingen zijn voorzitterschap
op open avond D'66 Utrecht, met
voor een halfjaar neerleggen.
Vondeling (PvdA), Berkhouwer (VVD) en De leden van de landelijke Adviesraad
De Goede (D'66) over:
moeten dit voorjaar door de regio
- bevoegdheden van het Europees
worden gekozen, resp. herkozen.
Parlement en
Voor alle genoemde functies kunt u
- de rol van Nederland in de Europese zich kandidaat stellen bij het
economische eenwording,
regiobestuur.
op ~rij929-~-f~~r~2rl om 20.00 uur
in de Poort van Kleef, Mariaolaats,
Utrecht.
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ROEP UIT FRIESLAND

REGIO GELDERLAND

UITNODIGING voor EMANCIPATIEDAG
Als redactie van het regionale communicatiemiddel "0'66 Friesland"
willen wij erg graag in contact koGaarne nodigen wij u uit voor een
men met redacties van andere regioGelders/Noordrijn-Westfaalse
nale krantjes.
E MA N C I P A T I E 0 A G
Door middel van uitwisseling van de
op zaterdag 10 februari 1979,
te versch'i j nen nummers kunnen wij
aanvang 10.00 uur, sluiting 16.00 uur
eventueel ideeën van elkaar opdoen
in restaurant Schweizerhaus,
voor leukere nieuwsgaring, uitwerMaterbornerallee
3, Kleve, Duitsland
king, financiering, manier van ver(met de auto: richting Goch/Geldern
zending, etc.
tot de afslag t~aterborn;
Hierbij nodigen wij dan ook andere
vanaf het station Kleve met buslijn 5~
redacties uit zich bij ons te melde~
Entree: f 3,- per persoon~
Wij sturen u dan maandelijks ons
krantje "0'·66 Friesland" in ruil
Pr29!:~!!1!!1~
voor uw regionale krant.
10.00- 10.30 uur:
Lammy Möll er,
Aankomst en kennismaking.
Ulla Sp'i thost,
uur: Opening. door Werner Uerz,
10.30
Sini ~1ulder.
regio-voorzitter Gelderland.
Eikenstraat 27-9
Leeuwarden
10.40 uur: Inleiding doorRolf Gindorf,
directeur van het Institut für
Lebens- und Sexual Beratung"
te Düsseldorf over EmandpatieREGIO ZUIDELIJKE IJSSELMEER
ontwikkelingen in de B.R.D.,
POLDERS
in het bijzonder met betrekking
tot homosexuelen, vrouwen en
"Bürgerrechtler".
Vrijdag 16 maart houdt de regio ZIJP
uur:
Inleiding door Elida WesSEl,
11.10
haar algemene regiovergadering.
lid 0'66 fractie Tweede Kamer
Plaats van samenkomst
over ~inderheden in Nederland
AGORA te LELYSTAD
en Europa - een lange weg tot
Emanci pa tie' .
Aanvang 20.00 uur. Voor de pauze komen de huishoudelijke zaken aan de
11.45 uur: Lunchpauze met optreden
orde. Na de pauze zal er een spreker
van de cabaretgroep ODIKADT
zijn over "De Europese Verkiezingen".
uit Nijmegen, die ook enkele
Nadere mededelingen volgen in de Denummers in het Duits zullen
mocraat nr. 2.
brengen.
12.45 uur: Forum
Discussie met als forumleden:
SUBREGIO TWENTE
- He 1en de Laat uit Nijmegen,
HB-lid van de NVSH en bestuurslid van COC Nijmegen
Het bestuur van de subregio Twente
- Gisela Frederking uit Essen,
nodigt u uit voor het ·
advocate en lid van de werkgroep "Frauen helfen Frauen"
2~Q!:'~9i2~2!J9!:'~~
-Aad Bestman uit Baarn,
ter voorbereiding van de a.s. AL~
0'66 statenlid Utrecht en
Deze bijeenkomst zal worden gehouden
coördinator SWB-werkgroep
op zaterdag 10 maart 1979 in
Gehandicapten.
Restaurant "Cosa", Markt 2 te
-Viola Vogel uit Essen,
Hengelo (0). Aanvang 13.00 uur.
advocate en lid werkgroep
"Frauen helfen Frauen"
N.B. U ontvangt géén persoonlijke
- een a fgevaa rdi gde van het
uitnodiging en de agenda zal ter
landelijk COC
plaatse voor u klaar liggen.
- Herqert Ne u uit Hünze,
Het lijkt me niet zinvol om alle
lid van de SOP-fractie in de
Twentse leden een "echte" convocatie
Landdag van Nordrhein-Westfalen
voor deze bijeenkomst te sturen,
·
- eeb dyutse fenubus te,
omdat we de inhoud van de CongresDiscussieleiding: Werner Uerz
Democrat~n nog niet kennen, zodat we
nog geen agenda kunnen samenstellen.
Talen: Nederlands, Duits en
Bovendien is de financiële uitgave
- - koeterwaals.
daarvoor (480 x f 0,57 = f 259,20)
16.00
uur: sluiting.
wel erg hoog (en niet in kas!)
Afhankelijk van lopende subsidiePaula Veen, secretar~sse
aanvragen zou het eventueel mogelijk
Bentelosestraat 50
zijn deelnemers met een laag inkomen
Bentelo. Tel.05472-378
of zonder inkomen ~en gedeelte van

reis- en verb 1ij fs kas ten te· vergoeder
Indien u van deze mogelijkheid geM
bruik wenst te maken, wilt u dit dan
bij de aanmelding vermelden?
Gelet op de beperkte capaciteit van
de zaal verzoeken wij u zich zo
spoedig mogelijk op te geven. bij:
Werner Uerz, Sandgat 26, 6903 WX
Zevenaar, tlf.08360-24055.

GESCHIL '78/5
Op grond van het hieronder weergegeven verzoek heeft de Geschillencommissie de navolgende uitspraak gedaan
houdende uitleg van de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement van 0'66.
1. De Commissie ontving van het Hoof~
bestuur een brief d.d. 20 oktober
1978 met de vraag of het lidmaatschap van het Europees Parlement
verenigbaar is met het lidmaatschap van de Tweede Kamer der
Staten~Generaal.

2. Overeenkomstig artikel 52, lid 1,
van het Huishoudelijk Reglement
van 0'66 is voor de behandeling
van dit verzoek een kamer van 5
leden van de Commissie samengesteld, bestaande uit R.J.Akkerman,
D. Eisma, J.Kohnstamm, M.van Oorschot-de Leeuw en G.Ringnalda.
Het oudste lid G.Ringnalda trad
op ~1s voorzitter van de kamer.
3. Artikel 12 lid 2 van de Statuten
luidt als volgt:
.
"Het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen -met uitzondering van dat van de Eerste
Kamer der Staten Generaal - is
onderling onverenigbaar.
4. De Kamer is van oordeel dat dit
artikel, nu dit algemeen is gesteld, gecombineerde lidmaatschappen van het Europees Parlement en
van de Tweede Kamer der Staten
Generaal - oo~ als overgangsmaatregel - uitsluit.
5. De in artikel 12 lid 2 genoemde
uitzondering met betrekking tot
de Eerste Kamer der Staten Generaal is naar het oordeel van de
Kamer limitatief en niet van toepassing.
6. De Kamer wijst er overigens op dat
de leden van de fractie van 0'66
in de Tweede Kamer z i eh conform
artikel 97 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement bereid verklaard
hebben het kamerlidmaatschap als
een volledige dagtaak te zullen
beschouw~n.

Deze uitspraak is vastgesteld in de
vergadering van de Kamer, gehouden
op maandag 30 oktober 1978.
namens de kamer.
w.g. G. Ringnalda
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OP WEG NAAR EEN GEDECENTRALISEERDE BESLUITVORMINGSSTRUC' TUUR.
Met interesse heb ik het voorstel
van de commissie gelezen om wat aan
de problemen betreffende de congressen te doen. Ik meen echter dat de
c?mmissie met haar oplossing toch
n1et helemaal op het juiste spoor
zit. Eén maal per jaar een congres
houden lijkt mij te weinig. Ik ben
voorstander van een goed vooroverlea
tussen indieners en een coördinator~
Dit vooroverleg zou de discussie die
nu óp het congres tussen indieners
en HB gevoerd wordt en vaak leidt
tot intrekking van een motie overbodig moeten maken. Hierdoor ontstaat
een aanzienlijke tijdwinst.· Ik ben
er echter op tegen om het HB te laten
selecteren. Tevens ben ik van mening
dat Politieke Moties een belangrijke
r?~ v~rvullen. Zij zijn een belangrlJk 1nstrument van de basis om te
laten merken wat in de partij leeft.
Zij di enen dan ook onverkort· gehandhaafd te blijven. Selectie door HB
of fractie is juist bij dit type
moties uit den boze.
De oplossing die ik voor de problemen rond het congres zou willen geven
gaat meer in de richting van z.g.
deelcongressen. In het voorstel van
de commissie staat dat deelcongressen a 11 een het geografische bezwaar
oplossen. Volgens mij worden echter
meer bezwaren opgelost.
1. In het geval van veel deelcongressen, bijvoorbeeld in subregionaal
of afdelingsverband, zullen veel meer
leden bij de besluitvorming kunnen
w~~den betrokken (percentages van 50%
ZlJn denkbaar (vgl. dit met de 7%
van Breda).
2. Veel meer leden zullen de kans
krijgen over de voorstellen op een
congres waar stemming plaatsvindt te
dicussieëren.
3. Omdat er minder tijd verloren
gaat aan reizen kan meer tijd aan
het congresseren besteed worden.De
kleinere afstand heeft ook als gevolg dat deelcongressen zonder veel
bezwaar vaker en over meer dagen gehouden kunnen worden.
Van te voren zullen dan in een congresdemocraat nieuwe stijl alle moties e.d. met een uitvoerige toelichting van indieners en een eventueel
standpunt van HB afgedrukt moeten
worden. De stemming dient dan op de
deelcongressen plaats te vinden. In
feite verschilt dit systeem niet zo
veel v.an het systeem van afgevaardigden <11~ door hunafdeling een bindende
stempl1cht opgelegd krijgen.

M.i. kunnen de onder (1) genoemde
voorstellen door het Congres worden
bekrachtigd met een meerderheid van
50 plUS 1%.
Voor de onder (2) genoemde voorstelJe~ h~b ik de grootste moeite de besllSSlng van 50 plus 1% te aanvaarden en wel om de navolgende redenen:
Het is nu eenmaal een feit, dat de.
Congressen slechts door een betrekkelijk klein aantal leden worden bezocht. Ondanks een sterk groeiend
ledenaantal neemt het aantal bezoekers in verhouding tot het ledenaantal niet of nauwelijks toe, nog sterker, men kan stellen dat het steeds
dezelfde personen zijn, die de moei,te
nemen de Congressen te bezoeken.
Wel echter heb ik kunnen vaststellen,
dat zeer veel leden van D'66 op
plaatselijk niveau optimaal actief
zijn, maar desondanks niet tot de
congresbezoekers behoren. Bovendien
heb ik kunnen vaststellen, dat ook
de kosten, verbonden aan een congresbezoek, voor vele leden een te hoge
drempel is.
Het gevolg is, dat ook de beslissingen met politieke strekking en gevolgen worden genomen door een betrekkelijk kleine groep leden met
Roeland de Looff
alle gevaren daaraan verbonden. Het
Geldermalsen
lijkt mij daarom zinvol dit probleem
verder uit te spitten en ik spreek
de hoop uit dat velen hun reacties
zullen inzenden.
Ik stel het navolgende ter discussie:
"alle voorstellen met politieke consequenties dienen door het Congres
met een meerderheid van 75% te worden bekrachtigd. Indien een voorstel minder dan 40% van de stemmen
behaalt, dan is het definitief afgewezen. Alle stemverhoudingen tussen 41 en 74% zullen inhouden, dat
het betreffende voorstel via de Democraat aan alle leden zal worden
voorgelegd met een beknopte lezing '
van de voor- en tegenstanders. Ieder
lid ontvangt een genummerd stembiljet. De hiertoe aangewezen stemcomCOMMISSIE BESLUITVORMING BINNEN D'66
missie zal de stemmen tellen. Het
voorstel kan nu met een eenvoudige
In de Democraat nr.8, pagina 12 t/m
meerderheid van 50 plus 1% worden
15 staat het verslag van deze commisbekrachtigd, of, indien minder,
sie. M.i. is de conclusie "behoudend" ~lorden afgewezen."
d.w.z. er wordt iri wezen geen o~los
Dit voorstel vermindert het gevaar,
sing van het probleem gegeven,
dat een kleine actieve groep binnen
slechts randverschijnselen worden
D'66 beslissingen neemt met politieke
bijgeslepen.
consequenties voor alle leden van
Beslissingen worden op de Congressen
D'66.
genomen met eenvoudige meerderheid
slot nog dit: toen D'66 nog klein
Tot
van stemmen, d.w.z. ·50 plus 1% neeft
w~s voldeed het huidige systeem enigshet recht aan zijn kant. Dit is in
Zlns, nu echter hoort men reqelmatig
wezen democratisch en theoretisch
kritiek op de gang van zaken; het
gez~en vrij van kritiek.
systeem van gedelegeerden wordt ook
~Jij kunnen twee
(2) soorten voorafgewezen, daar het het bestaande
stellen onderscheiden:
euvel niet opheft, in tegendeel,
(1J zuiver organisatorische vooreerder bevordert.
stellen zonder politieke beteReacties graag tegemoet ziende wens
kenis en/of gevolgen;
ik een ieder een voorspoedig 1979.
(2) voorstellen met politieke
consequenties.
F.M.Dingemans, Muiderberg.
Een dergelijk marionettensysteem
lijkt mij echter voor D'66 onacceptabel. Niemand moet gedwongen worden
ergens tegen zijn geweten in voor of
tegen te stemmen. Een-deel congressensysteem verMent dan ook de voorkeur.
Naast deze deelcongressen zou er dan
bijvoo~~eeld 1 keer ~er jaar nog een
landellJk congres moeten zijn dat meer
het karakter heeft van politieke
manifestatie annex studiebijeenkomst.
De toekomst zal voor D'66 een sterk
groeiend ledenaantal te zien geven.
Het zal nog moeilijker worden omdeze
l ~~en in één, danwel zeer grote, za a 1
blJ elkaar te krijgen. Het wordt helemaal onmogelijk om iedereen de kans
te geven op een congres het woord te
voeren. Een partij die decentralisatie en participatie zo hoog in zijn
vaandel heeft staan als D'66, doeter
goed aan te proberen de participatiegraad van de leden zo hoog mogelijk
te doen worden. Een systeem van deelcongressen biedt daarvoor een veel
betere mogelijkheid dan het systeem
van één landelijk congres. Het is
daarom dat ik vurig hoop dat men zal
kiezen voor een systeem van congresseren dat bij het ideaal van de radicale democratisering van D'66 past.

Het

Redelijk
Alternatief.

~~
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DE WAPENS VAN DE NATO
Er zijn veel instellingen in onze
maatschappij die in de marge werken.
Het DEFENSIE STUDIE CENTRUM is er
een van. Het belegde vorige maand
zijn vijftigste Oriënterings-Conferentie. Toevallig was deze tweedaagse bijeenkomst nèt toen het zoveelste debat over de Neutronenbom in de
Tweede Kamer zijn nachtelijk beslag
kreeg.
Het onderwerp van die Conferentie
zou. je kunnen omschrijven mét: hàe
houden wij het hoofd boven water in
de jaren tachtig en ook graag daarna
op ons randje van het Euro-asiatisch
Onderdeel van deze wereld?
Als een groot aantal deskundigen de
de Oost-West verhouding de bewapeningswedloop toelicht, zou men van
politiek Nederland enige belangstelling kunnen verwachten?
Helaas, net als vóór 1940, weer is
in Nederland bij links "defensie"
ongeveer identiek met reactfonair;
"generaals" het spuien van onheilsvoorspellingen; geld weggooien;
knechten van het kapitaal; enfin
noem maar op, het kan niet op.
Dus ter Conferentie geen pers van
betekenis, geen politici van enige
betekenis en voorspelbaar na afloop
geen weerklank in de media. Niets
nieuws dus zo verre.
Edoch in dit, uw medium toch maar een
paar opmerkingen over wat die deskundigen er zoal van denken en wat zij
vrezen. Twee lieden, bekend van
beroemde Think-tanks, de Zwitser
Prof.Dr.Curt Gasteyger van het "Graduate Institute of International
Studies" in Genève en Dr.Jaouet van
de Internationale Spectator, tevens
jarenlang expert buitenlandse betrekkingen, wezen op de ombuiging in
de laatste jaren van de Sovjet
strijdkrachten naar een meer en meer
offensief wapen. Naar bekend: de nu
vijf à zesvoudige overmacht aan
eerste linie tanks in midden Europa;
de offensief bedoelde jachtbommenwerpers; de overmacht aan middelafstand atoomraketten; het gevaar dat
chemische en biologische wapens direct bij de eerste verrassingsaanval
in Europa worden ingezet; de sinds
1966 opgebouwde vloot die nu alle
wereldzeeën actief bevolkt; de vierjarige diensttijd, tjonge en hoè!
Dit zijn maar enkele punten, het
lijstje is onvolledig.
De deskundigen weten niet wat deze
militaire politiek beduidt. Men
houdt het er aarzelend maar op dat
de Sovjets vóór alles uit zijn op
"to play safe". Zo van àls het er
dan toch onverhoopt van komt in vlestEuropa, dan maken we er in één klap
in een paar dagen een einde aan,
niet op ons grondgebied maar op dat
van jullie. Edoch wij zullen zelf
n1et, nooit beginnen.
Om hen toch niet in verte1d1ng te

brengen in dag~n van spanning een
"verdedigings"-aanval te beginnen,
hebben wij dan die alleen defensief
gerichte NATO. Langzamerhand niét
meer voldoende bewapend, vandaar de
afspraak onlangs gemaakt van een 3%
verhoging. Dat merkt u nu in Nederland als u hoort over aanschaf van
nieuwe tanks en van enkele nieuwe
marine vliegtuigen.
Dit is eigenlijk ter vervanging van
oude spullen. Als het zijn beslag .
krijgt hebben wij redelijk tot goede
bewapening, en dat moet dan enige
geruststelling bieden.
Daarnaast is er de kwestie van de
tactische kernwapens Iedereen weet al sinds jaar en dag
dat met de gewone conventionele bewapening de NATO-landen totaal en
hopeloos te kort moeten schieten.
Aangezien wij echter tot nu toe ons
geld liever uitgeven aan auto's,
vacanties, welvaart en sociale zekerheid, hebben wij om geld te sparen in
de landen van West-Europa, die gevaarlijke tactische atoomwapens ook
maar in ieder wapen-onderdeel in onze verdediging opgenomen .... Dat
weten wij allemaal, maar daar doen
wij soms erg ethisch over en wij
luchten dan onze verontwaardiging
ook daarover.
Er gaan dan stemmen op dat wij er nu
van af moeten! Dat is alles tot je
dienst, maar dan zitten onze politiemannen-de militairen, wel erg onthand.
Thans hebben zij, om zich nóg enigszins geloofwaardig te maken bij "de
potentiële tegenstander", bij de hele defensie, zee, lucht, land, een
arsenaal van 17 verschillende tactische atoomwapens. Deze zijn bij de
meeste NATO-landen aanwezig. Zonder
dezelven is onze verdediging vandaag
de dag een volkomen hersenschim.
Eén van die 17 wapens is een antitank granaat. In de zestiger jaren
werd bedacht dat een granaat met
minder radioactieve straling en van
minder explosieve kracht beter in het
gevecht zou helpen, bijvoorbeeld
tegen tankconcentraties. Dit was de
neutronengranaat.
"Laat kapitalistische gebouwen staan,
vernietigt mensen door neutronen
straling" -De slogan uit 1976 van
de Amerikaanse journalist die zo
enorm bij de leek is aangeslagen en
dat is ook begrijpelijk, als je de
zaken vertekend voorstelt, gaat iedereen natuurlijk walgen van die
wapens.
De neutronengranaat is voor ons een
defensief wapen waarbij men tankconcentraties, dus een plotselinge opbouw voor een snèlle doorbraak,
hoopt tegen te ~ouden. Het veroorzaakt veel minder sl achtöffe.rs dan
welke huidige tactische kerngranaat
dan ook, want de actieradius is klein
en er is minder explosieve kracht.
Het gebruik tegen gebouwen heeft wei-

nig zin. Dan is er het idee dat de
Sovjets dezelfde wapens nu moeten
gaan ontwikkelen. Zo ja, dan is het
offensief gebruik toch van minder
effect. Zo zij dit wapen toch een
keer zouden toepassen, dan zu1~en er
weer minder slachtoffers bij de burgerbevolking vallen. Nu zijn al deze
afwegingen voor menigeen al zo weerzinwekkend dat men zegt: "schaf alles
af." ~1aar dat willen wij nu niet zo
heel erg oprecht, dat kost geld immers?
Dan, verlaagt dit alles nu de atoomdrempel? Niet volgens de huidige afspraken. Geen enkele commandant te
velde aan de NATO-zijde mag ooit een
der 17 atoomwapens in het gevecht
gebruiken dan zonder absolute toestemming van de President van de
Verenigde Staten na overleg met alle
betrokken regeringen.
Ondertussen zitten wij nu al jaren
met bijna twintig soorten kernwapens.
Künnen wij de tactische kernwapens
vervangen door goede conventionele?
Het is een D'66 standpunt dat wij
hier serieus naar moeten streven,
maa'r· dat wij wel alle consekwenties
erg goed moeten weten:
Hoe veel duurder wordt dat, welk tempo van vervanging is mogelijk?
De moderne afweerwapens zijn door
toepassing van de nieuwste electronica veel nauwkeuriger te maken en
gezien de nu begonnen fabricage van
micro-chips op grote schaal zullen
nieuwere afweer-middelen in de komende tien jaar mogelijk zijn.
t·1ijns inziens zal men ook bij 1inks
en zeker gematigd links het nu eens
serieus moeten aanpakken. Laat men
met de Think-tanks in é.ontact treden
en laat men alle mogelijkheden namens
ons nagaan voor een werkelijk geloofwaardige conventionele defensie.
Per slot hebben wij enkel een NATOSchild nodig om ons de dictatuur van
ner-Tljf te houden. Ook kan de Europese industrie worden ingeschakeld,
om eens practisch te worden. Scheelt
nog arbeidsplaatsen.
Waarom kunnen wij in ons land niet
béter luisteren naar onverdachte
lieden zoals Egon Bahr, die je nu
werkelijk niet halfslachtigheid kan
verwijten? Hij zegt dat men de neutronengranaat nu niet mag verwerpen,
het idee is van belang voor de onderhandelingen bij SALT III. .
Nederland is momenteel erg ongeloofwaardig aan het worden.
J.G. Keppler
Vlaardingen

d~~ De partij die
aan MORGEN denkt.
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TWEE NETELIGE KWESTIES
door Piet Bruinsma.
1~-Q~-~~~!~D~r~D

Het kabinet zit, min of meer tot zijn
eigen verbazing~ al weer een jaar.
Velen beschouwen dit kabinet als
·~neigenlijk' en zijn van mening dat
het er nooit had mogen komen.
Ik hoor ook bij diegenen, maar ik
vind niet dat men daarom per definitie tegen alle dingen moet zijn die
het kabinet wil of doet. Dit laatste
·is, meen ik, het PvdA standpunt.
D'66 is van mening dat men het kabinet op zijn daden moet beoordelen en
dit kan met zich meebrengen dat men
soms meestemt met de regeringspartijen. Dit is een riskante zaak,
want dit laatste wordt al spoedig
zo opgevat dat de D'66 .fractie dicht
bij de regeringspartijen zou·staan~
maar dit risico moet men nu eenmaal
incalculeren als men een redelijke
oppositie wil voeren.
In twee zaken stemde D'66 naar mijn
mening ten onrechte mee met de regeringspartijen. Helaas was ~r op de
laatste vergadering van de dviesraad
geen gelegenheid meer daarover met
de fractievertegenwoordigers te
discussieren.
Het ene geval betrof de behandeling
van de vastgelopen onderhandelingen
met de ambtenaren. Het mislukken van
dat overleg mocht naar mijn mening
geen reden zijn de ~olksvertegen
woordiging in te schakelen om één
van. de onderhandelende partijen
ond~r druk te zetten (nl. de ambtenaren), zelfs al was de andere partij ~'Regering zelf. Dit was een
oneigenlijk gebruik van de Kamer en
de zaak waar het om ging hoorde
feitelijk niet in de debatten over
Bestek'81 thuis.
Wat is namelijk het geval. Tussen
Regering en ambtenarenbonden werd
in het begin-van de zestiger jaren
overeengekomen dat de loonsverhogingen voor de ambteriaren zouden worden
berekend aan de hand van de gemiddelde loonstijgingen van de werknemers in het bedrijfsleven. De werknemers in· het bedrijfsleven hadden
echter ook nog hun loóntoeslage~.
tariefregelingen en bijzondere uitkeringen die de ambtenaren niet hadden en·waardoor hun loonstijgingen
achterbleven bij die uit het bedrijfsleven. Omdat het in die tijd
erg moeilijk was al die extra voordelen uit het bedrijfsleven door te
betekenen in de ambtenarensalarissen
~ men wist toen nog niet van het
toepassen van de computer - is toen
overeengekomen, dat als door wijzigingen in cao's toeslagen zouden opgaan in het gewone uurloon, deze
zouden worden doorberekend in de
ambtenarensalarissen, tenzij na

overleg met de bonden anders zou
worden beslist.
Hoe men hierover mag denken, die afspraak bestaat nog steeds. Het is
dus op grond van deze afspraak terecht dat de ambtenaren eisen dat de
toeslagen dte binnenkort in de cao
voor de bouwnijverheid in het uur1oon ~wrden doorberekend ook worden
doorberekend in de ambtenarensalarissen. Dit is de afgelopen jaren
in vele ande~e. gevallen ook gebeurd.
Het beroep van de Regering op Bestek
'Bl is dus ongegrond en het is onjuist van de Tweede Kamer in die afspraak die er tussen partijen be ..
stond, te treden. Weliswaar zijn de
partijen - terecht - weer naar de
onderhandelingstafel terug gestuurd,
maar dat had op grond van de motie
Van Thijn, dus zonder restricties
moeten gebeuren. Afspraken die gemaakt zijn en jarenlang gefunctioneerd hebben kunnen niet opeens terzijde worden gesteld omdat deze regering Bestek '81 heeft bedacht. ·
Wiegel had verstandig gedaan daar
van tevoren eens met de bonden over
te praten.

door een verdere verschraling van de
al sterk aangepaste programma's,
minder begeleiding, minder onderzoek
enz. Kortom de universiteiten en
hogescholen worden door de Minister
opgezadeld met een onmogelijke
opdracht.
Ook over de Nota H.O.v.V. is weinig
goeds te zeggen. De Minister wil een·
grote toeloop van studenten naar de
universiteit mogelijk maken, maar
slechts 40% kan daarna doorstromen
naar een universitaire beroepsopleiding. De rest wordt afgescheept met
een diploma dat hen geen enkel reëel
beroepsperspectief biedt; een soort
MAVO op hoog niveau.
Het punt waar het mij eigenlijk om
ging is, dat door welk kabinet ook
gemaakt, afspraken van groepen of
instellingen met de Regering gerespecteerd dienen te worden, ook al
komen er later kabinetten van een
andere politieke signatuur.
Wanneer zulke kabinetten zulke afspraken ongedaan willen maken, is
dit machtsmisbruik en het is de taak
van het parlement daarop toe te zien.
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·Dit is een uitermate pijnlijke zaak.
Net hadden de universiteiten in
jarenlange onderhandelingen met de
vorige staatssecretaris Klein afspraken gemaakt over een 5-jarige
studieduur in een groot aantal studierichtingen, en daar afspraken
over gemaakt met de staatssecretaris,
of daar komt het Manneke Pais dat
allemaal weer ongedaan maken. Daarbij moet men bedenken dat de ontworpen studieprogramma's het resultaat
zijn ge~1eest van moeizaam overleg
tussen de verschillende geledingen
op de universiteiten en hogescholen
en tot stand zijn gekomen in democratische besluitvormingsprocessen.
Tevens is er jarenlang overleg geweest over de zgn. 'herstructurering'
in de Academische Raad. De herstructurering van het W.O. is nu al weer
een jaar of tien aan de orde en zeker vijf jaar onderwerp van ui tvoerig overleg. Tenslotte is er overeenstemming.bereiktm~t de vorige
staatssecretaris en deze afspraken
moeten naar mijn mening ook als bindend worden beschouwd voor de huidige Regering. In ieder geval kan een
en ander niet zomaar even teruggedraaid worden aan de hand van een
nota die de Minister al voor de zomervacantie door de Kamer had willen
jagen.
Niet iedereen weet dat aan de genoemde nota een andere nota ten
grondslag ligt, de zgn. !TT-nota
Met deze .nota wil de Minister bereiken dat van 1977-'83 30% meer
studenten worden opgenomen met een
gelijkblijvende personeelsbezetting.
Dit kan alleen maar worden bereikt

STEMRECHT
ALS U WILT STEMMEN OP
HET CONGRES ...•.•...•
LEES BLZ. 3.

DISCRIMINATIE?
OPROEP
In de vorige Democraat stonden weer
diverse uitnodigingen voor bijeenkomsten van werkgroepen en subwerkgroepen. Vele van deze bijeenkomsten
werden echter gehouden op een doordeweekse avond en in Den Haag, zodat het voor mij en waarschijnlijk
vele anderen ondoenlijk, zo niet onmogelijk is om ze bij te wonen.
Is u dat ook overkomen?
Doe dan net als ik en reageer toch.
Vertel ie dat u wel wilde komen,
maar niet kon vanwege de tijd en
plaats van de bijeenkomst.
Vertel ze dat u vindt dat'dit soort
bijeenkomsten overdag, op een nietwerkdag, en in het midden van het
land gehouden dienen te worden.
Vertel ze, dat u er genoeg van
heeft om gediscrimineerd te worden
op grond van uw woonplaats en uitgesloten te worden omdat u geen
auto bezit.
Misschien dringt het dan eindelijk
tot ze door en-verandert er iets.
Gerdjan Hoekendijk
afd. Groningen.
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Het bovenstaande wat betreft de taal, Dat ZlJn bij elkaar 20 namen van
slachtoffers. Maar er zijn
zoals wij die kunnen gebruiken als
talrijke slachtoffers die ik niet
leden van D 66. Ik meen echter, dat
met name noem: de mensen die tenonder
Onze fraksieleider houdt zich al eni- wij het daarbij niet moeten laten,
gaan door de nalatigheid van de ambmaar ons ook moeten bemoeien met het
ge jaren bezig met de schone kunst
telijke
instanties die ik in de overtaalgebruik
van
anderen,
met
name,
der literatuur, maar ik meen dat wij
heid aanwijs, en door het falen van
dat van de wetgever.
ons binnen de partij rank, file en
de controlerende instanties waar de
top, wat meer zouden moeten bezig
Het gebruiken van ondoorzichtige taal mensen hun hoop hebben gevestigd.
houden met de taalkunde dwz., ons
in geschriften die voor iedere burger
taalgebruik, en dat van anderen.
Ik beschrijf ook hoe de overheid en
van belang zijn (wetten, verordeninPartijgenoot Henk Nijmeijer wees daar gen, regelingen e.d.), is hoogst onde falende instanties kritiek en veral eerder op in deze kolommen
demokratisch.
zet tegen misstanden uitschakelen.
(Demokraat no. 7,blz 13) en merkte
Het voorstel van Ineke LambersGeen kreten maar bew·ijzen. Als mijn
daarbij op, dat niet alleen ingewikHacquebard (zie haar verslag in Demo- materiaal - in een ambtelijk rapport
kelde woorden vermeden moeten worden, craat 7, blz. 2) om in de Wet Geluid- "boeiend en af en toe adembenemend"
maar vooral ook, lange ingewikkelde
hinder de verplichting op te nemen
genoemd -op een D'6E Kamerlid niet
zinnen. Streven naar een maksimaal
bij alle stukken waar de burger mee
de door mij gehoopte indruk maakt,
aantal woorden per zin {bijv 10) vind
te maken krijgt,een voor de leek te
zal ik dit noo eens aanvullen.
ik altijd een goede discipline,
begrijpen samenvatting te voegen, is
Ik heb nu volstaan met het zenden
bovendien is het zeer karaktervoreen stap in de goede richting. Maar
van een brief aan de besturen van de
mend, want je moet elke 10 woorden
ook de andere fraksieleden zouden
politieke partijen, waarin ik vraaq
weer besluiten of er nu wel of niet
meer aandacht voor dit punt kunnen
hoe zij denken over 55 punten die ik
een punt achter moet.
vragen. Evenals de D 66-leden van de
diverse gemeenteraden, en provinciale in mijn boek aan de orde heb ~esteld.
Ik hoop van de besturen en ni~t van
t1aar ik zou hier graag ~lijzen ~p een
staten.
de Kamerfracties bericht te krijgen.
ander aspekt van de taal, dat 1n politieke geschriften effektief kan
Tenslotte nog een korte opmerking aan
Dr.H.Rouman.
zijn: De lezer konfronteren met bede redaksie van dit blad, over de
paalde heersende opvattingen of
spelling. Zoals elke lezer van dit
0 RGANI S AT I E
situaties, door woordgebruik te nestuk kan opmerken, ben ook ik daar
men als symptomen daarvan. Bekijk
nog niet uit; de keuze tussen logika
bijv. de volgende zinnen eens:
door Jan Traag.
(eenzelfde klank altijd weergeven
(1) De minister president, mevrouw X, door eenzelfde letter) en kommunikaheeft een zware taak; zij werkt
D'66 is bezig om een grote partij te
tie {herkenbaarheid van het woord,
doorgaans 10 uur per dag. Haar
worden! Dat feit op zichzelf is
vgl "kommunikaasie) vind ik altijd·
man werkt niet, hij doet de
reden tot juichen dan wel applaus,
weer even moeilijk. Maar een K-klank
huishouding.
soms weergeven door een c (Democraat) maar grote organisaties hebben de
(2) t1evrou~J V, sekretaris van de
neiging om loq en ondoordringbaar
is 1~el era' achter de feiten aanlopen.
werkgroep "hoe bestrijden wij het Of niet soms?
te worden. Onlangs hebben enkele
insluipend socialisme in de parnieuwe leden tijdens een vergadering
tij", heeft een secretaresse in
van onze afdeling opgemerkt dat het
Pauline van Tets
dienst genomen, omdat het admivoor hen toch wel erg moeilijk is
1\msterdam
nistratieve werk haar teveel
om we~wijs te worden in de wirwar
werd.
van strukturen en organisaties die
AMBTELIJKE WILLEKEUR
(3) Dhr. 0, direkteur van de S~IB,
zijn ontstaan.
heeft een kwieke moeder, zij is
EN CORRUPTIE IN NtDERLAND
Het is daarom dat ik de redactie van
direktrice van een bejaardentede
Democraat wil oproepen om in het
huis.
In de Democraat van oktober 1978 ver- kort en in klare taal (eventueel met
De lezer zal wel begrepen hebben,
scheen een recensie, 0,eschreven door
schema) daaraan i ets te doen. Ik
dat bovenstaande zinnen iets zeggen
het Kamerlid Zeevalkin~. van bovennoteer met instemming, dat de Demoover de positie van de man en vrouv1
staand door mij ~epubliceerd boek.
craat al heel wat ~o~t aan informain de Nederlandse samenlevinq.
Ik meen dat het mijn 00ed recht is
'tie naar de leden toe, maàr ook een
Een ander effektief gebruik van de
mij tegen enige kritische opmerkingen wezenlijke moeilijkheid als hierwoordvorm is het vervangen van inte verweren.
boven gesignaleerd moet niet worden
stituten en organisaties door pervergeten. Hier ligt een taak voor
De
recensent
stelt
dat
ik
slechts
op
sonen. t1en vergelijke bijv.:
acht gevallen die ik in concreto ver- het officiële orgaan van D'66.
(4) De westerse technologie brengt
meld
een zware aanklacht jeqens ons
enorme hoeveelheden kapitaal
ambtelijk
apparaat b~seer. inderdaad
en organisatie met zich mee.
vermeld ik in het hoofdstuk "Ervarin- Naschrift van het HB
(5) De westerse technologie brengt
gen van enige slachtoffers - een inMomenteel is de Commissie Landelijke
enorme hoeveelheden kapitalisten
leidino" de namen van Lamet, tliletic, Organisatie bezig met het ontwikkeen organisatoren met zich mee.
Daey Ouwens, Vrijlandt, van Uaas,
len van struktuur voorstellen , welNog leuker wordt het als u bijv.
Kok, van der t·1aal en Blijleven als
ke binnenkort ter beschikking komen.
werkzaam bent in de ontwikkelingsslachtoffers. Maar dat oebeurde alIn de Adviesraad heb ik reeds toegesamenwerking en u zegt:
leen omdat ik van die m~nsen bijzonz~gd
dat na goedkeuring van deze
(6) De we~terse technoloog brengt
derheden vertelde die ik niet elke
voorstellen door de ALV een voor
enorme hoeveelheden kapitalisten
keer wi 1de her ha 1en, en di.e daarom in
ieder begrijpelijk schema met toeen organisatoren met zich mee.
een inleidinq samenbracht.
lichting zal worden opgesteld. HierDan blijkt zonneklaar waarom westerAls slachtoffer noemde ik voorts mede hopen wij aao deze terecht gese regeringen er altijd zo happig
zie de index - Be~emann, Bosman,
signaleerde behoefte tegemoet te
op zijn om deskundologen uit te
Briejêr, Br6ker,. èuitendijk, Drinkkomen.
zenden naar ontwikkelingslanden,
waard, Glastra van Loon, Hardenbroek,
Frans Rogier
en waarom de ontvangende landen daar
Hendrikse, v.d.Putten, Stikkelorum,
vice-voorzitter
juist niets van mpeten hebben.
en tenslotte mijzelf.
·
organisatie
TAALGEBRUIK IN DE POLITIEK
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MENSENRECHTEN
bijeengegaard door

Kitt~

Warburg

TULIPA VERMELHA
Postbus 12039, Amsterdam
Deze stièhting geeft voorlichting
over de politieke, economische en sociale situatie in Portugal en ondersteunt de strijd van de anti-facsisten
Hiervoor gee~t het o.m. het 'Portugal'
bulletin uit.
'

DE KLEINE AARDE

Postbus 151, Boxtel
tel. 04116-Y6901
De kleine aarde, een milieu-educatieen voorlichtingscentrum voor hoe het
anders kan (en moet) heeft weer een
aantal brochures uitgegeven, o.a.
"alternatieve landbouwmethoden": eeri
overzicht van 8 in West-Europa toegepaste alternatieve landbouwmethoden
en het tommentaar daarop van deskundigen.
Ook een boek over ecologische voeding:
"eten wat de grond schaft".
Bij de Kleine Aarde is het cursus~ en
voorlichtingsprogramma '79 te bestel-·
len.
KOMITE ZUIDELIJK AFRIKA
Da Costastraat 88, Amsterdam
tel. 020-183598
Dit comité strijdt teg~n de apartheid
en het kolonialisme in Zuid-Afrika en
geeft steun aan al die groeperingen
die opkomen voor vluchtelingen en
slachtoffers van terreur. Het comité
heeft dringend financi~le steun nodig_
Giro 600657, Amsterdam.
lANDELIJKE ORGANISATIE BELANGENGROEPEN HUISVESTING
Hernri .'l?oiàklaàn 10, Amsterdam
"De dagen geteld" is een vlugschrift
over de woningnood, samengesteld door
een aantal organisaties die zich op
diverse niveau's, zoals jongerenhuisvesting, huurdersorganisatie, ombudsteam Stadsvernieuwing, met dit probleem bezig houden. Droef stemmende
cijfers over de nog steeds heersende
woningnood, het tekort aan betaal~are
woningen, de huurbescherming en de
klemmende· vraag: "Wat doet de overheid?"
NEDERLANDSE GEZINSRAAD
Duinweg 1, Oen .Haag
tel. 070-548500.
DeNGRis gekomen tot instelling van
een Nationaal Instituut BudgetvoorHchting. Het nieuwe instituut hoopt
met haar werk te bereiken dat er een
verbetering komt in het uitgavenpatroon van de particuliere huishoudens.
D.e overcreditering neemt hand over
hand toe en wordt door ee NGR als een
groot maatschappelijk probleem gezien.

ACTIEGROEP LEKKER DIER
Van Aers~enstraat 200, Den Haag
tel. 070-556226
Niet alleen mensen in nood, ook het
dier kan het niet zo best treffen in
deze wereld. De actiegroep Lekkei
Dier komt op voor betere leefomstandigheden van het landbouwhuisdier.
De toestanden rond kistkalveren,
legbatterijen en slachtmethoden
worden aan de kaak gesteld in het
tijdschrift dat de actiegroep
uitgeeft.·

PSVI D'66
PS VI

DRENT HE

Het PSVI in de regio Drenthe organiseert in samenwerking met de Volkshogeschool "Overcinge" te Havelte
een aantal weekends (vrijdagavond zaterdagmiddag) over een aantal actuele onderwerpen en de plaats van
D'66 daarin.
GAST AAN TAFEL
Het programma ziet er als volgt uit:
giro 100200, Den Haag
2/3 februari: ·"Bouwstenen voor een
De NOVIB wil met de actie "Gast aan
toekomstig energiebeleid" m.m.v.
Tafel" zich vooral gaan richten op
Ineke Lambers-Haquebard.
Peru. De armoede, gebrek aan scho2/3 maart: "Democratisering van het
ling, honger, is onvoorstelbaar
bedrijfsleven, sociala vraagstukken
groot. Met het steunen van de actie
en de visie van D'66 daarop" m.m.v.
Gast aan Tafel is er wellicht een
Erwin Nypels.
kans dat ook Peruanen een menswaardiger bestaán kunnen opbouwen.
30/31 maart: "Het vraagstuk van de
minderheden", o.l.v. Elida VJessel
NEDERLANDSE VERENIGING VRIJWILLIGE
20/21 april: Jan Glastra van Loon
EUTHANASIE
(over thema wordt nog overleg geVan Eeghenstraat 86, Amsterdam
pleegd).
tel. 020-,793561
Kosten: f 35,- per persoon per
Deze vereniging stelt zich ten doel
week-end.
op te komen voor diegenen die kiezen
voor een menswaardige dood.
Aanmeldingen voor deze studieconfeDoor de Staatssecretaris van Volksrenties kunnen geschieden bij:
gezondheid is inmiddels een commissie Cor Bol, Eursingelaan 2, Havelte.
ter bestudering van de euthanasieproblematiek ingesteld, waarin het
D'66 Kamerlid Elida Wessel zitting
heeft. Dit en alle activiteiten die
de vereniging verder onderneemt kunt P S V I - G E L D E R L A N D
u lezen in het kwartaalblad dat de
De regio Gelderland organiseert in
vereniging uitgeeft.
1979 in same~werking met het PSVI
een viertal weekends in het Dackhues.
ST! CHTI NG RO~I
Het programma ziet er als volgt uit:
Postbus 5447, Amsterdam
2 weekends: discussie- en vergaderDeze stichting is opgericht met als
techniek;
doelstelling o.m.
1 themaweekend: solidariteit;
- het geven van voorlichting en het
1 themaweekend: emancipatie.
verschaffen van informatie over de
positie van de zigeuners
Wil ieder die belangstelling heeft
- het behartigen van de materiele en
nu al reageren, dan weet de regio
immateri~le belangen van NederlandGelderland hoeveel belangstelling
se en Europese zigeuners.
er is?
Zij tracht deze doelstellingen (mede
Arthie Schimmel, PSVI,
door uw financi~le steun) ~e verweJavastraat 6, Den Haag,
zenlijken door o.a. het verwerven van
tlf.070-453271 of 467188.
een stuk grond waarop een sociaalculturele ontmoetingsplaats kan worden gevestigd en het uitgeven van een
bulletin waarin alle problemen van de COMITE WAAKZAAt·1HEID PERSONEN
ADr1INISTRATIE
Zigeuners aan de orde gesteld worden.
Postbus 711, Amsterdam
Doel van dit comité : waakzaamheid
te bevorderen t.a.v. de invoering
van een persoonsnummer en de instelCO~IITE HUURBESCHERMING A~1STERDAf·1
ling van de centrale personenadminisRozengracht 105, Amsterda~
tratie en meer in het algemeen de bescherming te bevorderen van de perZaterdag 10 februari wordt een grote
soonlijke
levenssfeer bij iedere
landelijke manifestatie georganiseerd
onder het motto "HANDHAAF-EN VERBETER vorm van registratie.
Het comité geeft een kwartaalblad
DE HUURBESCHERt·1ING".
uit "privacy en persoonsregistratie",
De demonstratie begint om 13.00 uur
te bestellen bij bovenstaan~ adres
op het Museumplein.
ä f. 15,- per jaar.
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STICHTING
WE'l'ENSCHAPPELIJKBUBEAIJ
STUDIEDAG INNOVATIE
De S~JB organiseert op 24 febr.uari a.s
de studiedag INNOVATIE.in
Krasnapolski, Amsterdam. Voor deze
studiedag kunt u zich npgeven bij de
·SWB D'66 (tot 15 februari) Javastraat
6, Den Haag, tlf.070-453271 en na
19 februari: Bezuidenhoutseweg 195,
Den Haag, tlf.070-858303.
Geeft u zich snel op als u erbij wilt
zijn; er zijn niet zoveel plaatsen
meer over.
Het programma voor die dag is:
10.00 uur: Ontvangst met koffie.
10.30 uur: Opening door Jan Terlouw.
10.50 uur: W. Zegveld: Industriële
vernieuvting als noodzakelijk element van het sociaal-economisch beleid.
10.20 uur: Koffie.
11.50 uur: Elida Wessel: Innovatie en
haar maatschappelijke
voorwaarden.
12.20 uur: Opening van de sectiebijeenkomsten.
13.00 uur: Lunch in sectieverband.
14.00 uur: Verdere discussie in
secties.
15.30 uur: Thee.
15.50 uur: Verslag van vijf secties.
16.40 uur: W. Beek: Samenvattende
slottoespraak.
17.00 uur: Sluiting.
Secties:
-------11. Co hen Jehoram <Juridische bescherming van innóvatie.
C. le Pair: Rol van het universitair
wetenschappelijk onderzoek.
~1. Engwirda: Rol van de overlieid.
·
B.V. Nederveen: Rol bedrijfsleven.
H. Hutte: Arbeidsklimaat.
Ruud Stam.
STUDIEDAG BESTUURLIJKE REORGANISATIE
Deze studiedag wordt op 3 maart a.s,
in Utrecht gehouden. De problematiek
van de bestuurlijke ~eorganisatie
is zeer ingewikkeld en is voor de
meeste raads- en statenleden nauwelijks in al zijn consequenties te
overzien.
Wij zijn dan ook gelukkig met het
feit dat wij voor deze dag een aantal
zeer deskundige inleiders van binnen
en buiten de partij bereid hebben gevonden op deze dag een inleiding te
houden. Deze inleiders zijn:
prof.mr.D.W.P.Ruiter, hoogleraar
bestuurskunde in Enschede,
drs.R.J. de Wit, Commissaris der
Koningin in Noord-Holland,

mr.J.D.van K~twich Verschuur, burgemeester van Breukelen,
mr.L.J.Brinkhorst, Tweede Kamerlid.
Opgave voor deze studiedag bij:
SWB D'66, Javastraat 6, Den Haag,
tlf.070-453271 (tot 15 februari) en
na 19 februari: Bezuidenhroutseweg 195
259~ AJ Den Haag, tlf.070-858303.
Geprobeerd zal worden om een korte
tekst van de inleidingen vooraf aan
belangstellenden toe te zenden.
Ruud Stam
WERKGROEP STAATSRECHT
EN BINNENLANDSE ZAKEN
De volgende vergadering is op maandag 12 februari a.s. om 19.30 uur in
Hotel Holiday Inn, Jaarbeursplein 24
te Utrecht (nabij het centraal
station).
Op de agenda staan vier wetsontwerpen inzake de algehele grondwetsherziening en wel:
15 046 codificatie-artikel,
15 047 wetten en andere voorschriften
15 048 ambtenaren en
15 049 buitenlandse betrekkingen.
De werkgroep heeft nog steeds be~
hoefte aan nieuwe leden. Deze kunnen
zich opgeven bij ondergetekende:
Ronald L.M. Verhagen
secretaris
Bleulandweg 134
2803 HH Gouda
Tel.: 01820-24923
SUBGROEP DEFENSIE
De werkgroep Defensie zoekt geïnteresseerde en actieve nieuwe leden
voor haar werkgroep ter bevordering
van de discussie en de meningsvorming over actuele defensievraagstukken. Belangstellenden kunnen corrtact
opnemen met:
E. ~lellenstein,
Balistraat·29,
2585 XK Den Haag,
tlf. 070-639349 (thuis)
werk:070-814011 Tst.2329

COLOFON
De uitgave van de Democraat geschiedt
onder verantwoordelijkheid van een
door het Hoofdbestuur benoemde
redactieraad die als volg~ is
samengesteld:
Piet van Baarsel
Ernst Bakker
Frans Rogier
Marie-Louise Tiesinga
Jan Veldhuizen
Stijn Verbeeck.
Als secretaresse is aan de redactieraad toegevoegd:
Kitty Warburg.
Correspondentie, kopij e.d. richten
aan het redactiesecretariaat van
De Democraat,
Javastraat 6,
Den Haag.
VERANTWOORDELIJKHEID
De redactieraad draagt de eindverantvloorde 1ijkhei d voor inhoud en opname van publicéties~iri de Democraat.
Het moet.duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheid zich niet uitstrekt
tot bijdragen van het Hoofdbestuur,
fracties in vertegenwoordigende
lichamen, het SWB-bestuur, het PSVIbestuur, de Adviesraad en andere officiële partijorganen. Al deze bijdragen zijn als zodanig herkenbaar
aan het rubriekshoofd.
Ook de inhoud van ingezonden brieven,
die steeds de naam van de schrijver
vermelden, valt buiten verantwoordelijkheid van de redactieraad.
Voorzover er enig misverstand omtrent
de redactionele verantwoordelijkheid
mocht dreigen, worden de titels van
bijdragen die buiten die verantwoordelijkheid vallen., voorzien van een
sterte~en.

DE DEMOCRAAT
[}e Demo.c.raat -Wordt g.rati s toegezonden
aan alle leden van D'66.
Niet-leden kunnen zich abonneren
voor f 25,- per jaar.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
hè~ secr~tariaat voor f 3,- per stuk.
WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT?

ADVERTENTIETARIEVEN
1/1 pagina: f 500,1/2 pagina: f 300,- liggend
1/3 pagina: f 250,- staand
1/4 pagina: f 200,- liggend
1/6 pagina: f 15J,- staarid
Contractprijzen or aanvraag
verkrijgbaar.
Plaatsing van advertenties is mede
onderworpen aan de goedkeuring
van de redactie.

De Democraat verschijnt 10x per jaar.
Democraat nr. 2 verschijnt: 1-3-79
SLUITINGSDATUt~

KOPIJ: 13-2-79

OPLAGE: 12500.
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ADVERTENTIE

• PrincipieeJ prateq
11 wel moo•tmaar 1•
veranden er de
samenleving niet mee••!
Miljoenen Nederlanders willen een andere
samenleving. Een samenleving met vrede.
En zonder discriminatie. Een samenleving met
een schoner milieu. Met meer inspraak. Meer
democratie. En met meer kansen voor iedereen.
Dat vraagt verandering: Daarvoor is idealisme
nodig. En strijd. Maarvooral macht. De macht van
het aantal. De macht van het kapitaal. Het is dus
wel even belangrijk om na te gaan, aan wie u uw
(spaar)geld toevertrouwt.
De Algemene Spaarbank voor Nederland
(de ASN) is voortgekomen uit de kring van de

De ASN groeit gestaag. Maar om een vuist te
kunnen maken is aanzienlijk meer nodig.
Wilt u meer weten over de ASN en haar vele
spaarmogelijkheden? Stuur haar dan de hieronder
afgedrukte bon ingevuld toe in een envelop met
als adres:
Algemene Spaarbank voor Nederland,
Antwoordnummer 1188, 2500 WB Den Haag
(een postzegel is dan niet nodig!) Ook kunt u
bellen: 070-47 01 81 (31ijnen). Of bezoeken:
Rijnstraat 28 in Den Haag (van 8.30 uur tot
17 uur).

r-- -------

moderne arbeidsbeweging. Opgericht met het
doel een vinger te krijgen in de financiële pap.
.
Een vinger die zou kunnen en moeten uitgroeien ~
tot een vuist in de strijd voor een betere samenleving.
.

Naam en voorletter(s):

,

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

1
I Code en woonplaats:___________________
I
1 * 00
10
I 00
. . "aarba.nk II 0
Algetne!!e
0
...
nd
0
I 0
voor Nederl....

De ASN, opgericht door het NVV en de
Centrale, verloochent haar afkomst niet. Zij belegt
de haar toevertrouwde .180 miljoen gulden van
zo'n 55.000 rekeninghouders binnen de daartoe
voorgeschreven richtlijnen, waarbij haar voorkeur
uitgaat naar proiekten van algemeen en sociaal
J
belang. De ASN geeft dus rente zonder bijsmaak!

Niet J2Yaten,maar doen ... uit J2rinciJ2e!

Adrcs: __________~----c------------

Wenst nadere inlichtingen over:
de ASN in het algemeen
.
de ASN-spaarrekeningen, gekoppeld aan de
.
.
postrekening
wenst tevens een formulier om een postrekening te
openen
het giraal-sparen ( = sparen zonder boekje)
de VROEG-BIJ-rekening (een unieke regeling voor
jeugdigen van 0 t/m 17 jaar)
het jeugdsparen De Zilvervloot (een regeling voor
jeugdigen van 15 t/m 20 jaar)
het termijnsparen (met opzegtermijn)
het depositosparen (met een vaste looptijd)
spaardeposito-bewijzen (met een va~te looptijd)

*svp aankruisen hetgeen u wenst
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66
TWEEDECONGRESDEMOCRAAT

VOORJAARSCONGRES
Op de congresbalie ligt voor de con-

Deze Democraat is de Tv1eede Congresdemocraat en bevat dan ook de belangrijkste congresstukken voor de
24ste ALGEMENE LEDENVERGADERING
van D'66, die op vrijdagavond 23
en zaterdag 24 maart 1979 in de
congreszaal van Krasnapolsky in
Amsterdam wordt gehouden.
CONGRESSTUKKEN
In de eerste Congresdemocraat zijn
reeds gepubliceerd:
ECD 1 - Concept-agenda
blz. 3
ECD 2 - Concept-congresreglement
blz. 23
- Kandidaten gevraagd
blz. 23
- Voorjaarscongres
blz. 2
(toelichting)
blz. 3
- Stemrecht

In het hart van deze Congresdemocraat
zijn de volgende stukken opgeno~en
TCD l - Financieel jaarverslag 1978
TCD 2 - Voorstel contributieregeling 1980
TCD 3- Voorstel bijdrageregeling
regio's
TCO 4 - 1e Voorstel over Jongerenorganisatie D'66 ~
TCD 5 - 2e Voorstel over uongerenorganisatie D'66
TCD 6 - Aanvulling van het beleidsprogram over Ru1mtelijke
Ordening
TCD 7 - Konklusies over Besluitvorming (met HB resolutie 2)
TCD 8- Voorste1 tot instelling adviesco~nissie interne kandidaatstelling (met HB resolutie l)
TCD 9- Voorstellen voor landelijke
organisatiestructuur (met
HB resolutie 3)
TCD 10- Voordracht voor de programmacommissie
Bovendien zijn in deze Democraat nog
de volgende artikelen opgenomen,
die voor congresbezoekers van belang
zijn
- stemrecht
- toegangsprijs
- kandidaten gevraagd
- logies

gresbezoekers het congresboek gereed, waarin o.a. worden opgenomen:
- de definitieve agenda
- index van congresstukken
- ingediende moties en amendementen
- een overdruk van het rapport van
de commissie Besluitvorming
- overzicht van kandidaten VQOr bestuursfuncties
- voordracht voor de aanbevelingscommissie kandidaatstelling
-toelichting op de voorstellen m.b.
t. de jongerenorganisatie
TOEGANGSPRIJS
Het hoofdbestuur heeft besloten de
toegangsprijs voor dit voorjaarscongres te bepalen op f. 15,- per
persoon. Deze prijs geldt voor beide
dagen, zoals tot op heden gebruikelijk. Het HB heeft bij de opstelling
van de begroting voor 1979 het
standpunt ingenomen, dat congressen
kostendekkend moeten zijn en niet
uit de algemene partijmiddelen moeten worden gefinantieerd.
Het hoofdbestuur beseft, dat een
dergelijke toegangsprijs vermeerderd
met reis- en verblijfkosten voor
sommige leden een drempel voor het
congresbezoek kan vormen. De financiele situatie van de partij en de
begroting 1979 bieden momenteel
geen mogelijkheden aan deze bezwaren
tegemoet te komen. Het HB zal zich
nader op dit aspect beraden en bij
de opstelling van de concept-begrot i ng 1980 overv1egen of een andere
exploitatie-opzet van congressen
mogelijk en gewenst is.

STEMRECHT
Alle leden van D'66 hebben op Algemene Ledenvergaderingen het recht
hun stem uit te brengen, wanneer zij
tenminste aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.
Deze verplichting geldt volgens het
Huishoudelijk Reglement eerst op
1 juli van het lopende jaar. Op het
voorjaarscongres hebben dus ook leden stemrecht, die nog niet over
1979 , maar wel over 1978 hebben betaald.
veltvolg blz. 2

0'66 AKTIVITEITEN

Studiedag bestuurlijke
reorgani sa tie
Kr.asnapolsky A~1STERDN1
3 mrt
Europadag
Kobus a/ d Poort At1ERSFOORT 17 mrt
Voorjaarscongres
23-24
Krasnapolsky AMSTERDAI1
maart
De aangekondigde vergadering van de
ADVIESRAAD van 10 maart gaat NIET
door i.v.m. regio-congressen op die
datum.
Tot onze spijt zijn de CAr1PAGNEBIJEENKOMSTEN EUROPESE VERKIEZINGEN
op 16 februari in Den Haag en op
17 februari in Mepp~l niet door kunnen gaan i.v.m. de barre weersomstandigheden.
Oprechte excuses aan allen die voor
niets aan de zaal gekomen zijn; het
is helaas niet meer gelukt iedereen
tijdig te waarschuwen.

INHOUD
STE~1RECHT

DE ADVIESRAAD
PARTIJVOORZITTER
UIT DE FRAKTIE
DE GAST VAN D'66
REGIONIEUWS
DE PARTIJGANGER
S~JB-NIEUl~S

blz.

1
2
3
6
8
15
18
20

CAMPAGNE EUROPESE VERKIEZINGEN
28
DE CONGRESSTUKKEN IN HET HART
VAN DE DEMOCRAAT

BEZUIDENHOUTSEWEG 195
2594 AJ DEN HAAG
TELEFOON: 070-858303
Dit is het nieuwe adres van het landelijk secretariaat van D'66, van
het Wetenschappelijk Bureau D'66
en van het Politiek Scholings- en
Vormingsinstituut D'66.
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CONGRES
STEMKAARTEN WORDEN DUS ALLEEN
UITGEREIKT AAN LEDEN DIE HUN
LIDMAATSCHAPSKAART 1978 of
1979 TONEN,
.
of het bewijs van betaling
(giro- of bankoverschrijving).
LOGIES
Bij het VVV Amsterdam Postbus 3901,
tel. 020-266444 kunt u een lijst met
hoteladressen opvragen.
De afdeling Amsterdam beschikt over
een beperkt aantal logeeradressen
bij leden. Wanneer congresbezoekers
hiervan gebruik willen maken, kunnen
zij zich wenden tot (tussen 11-20 u.)
FietOpdenberg, tel.020-189813
Peggy Wilkinson, tel.020-230669
KANDIDATEN GEVRAAGD
In de Eerste Congresdemocraat is vermeld, dat op de Algemene Ledenv~rga
dering van 23 en 24 maart 1979 1n
Amsterdam het Dagelijks Bestuur en
het Bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 moeten worden aangevuld. Inmiddels is gebleken,
dat in het Dagelijks Bestuur nog twee
vacatures gaan ontstaan, omdat twee
DB-leden zich kandidaat stellen voor
een andere funktie.
De. funktie van secretaris-politiek
komt vakant omdat Hein van Oorschot
aftreedt en zich kandidaat stelt
voor de funktie van vice-voorzitter
politiek.
Ook de funktie van tweede penningmeester komt vakant, omdat Jan van
den Hazel zich kandidaat stelt voor
de funktii van secretaris-politie~.

Dientengevolge-komen de volgende
funkties voor verkiezing in aanmerking:
a) v~ce-voorzitter politiek
b) secretaris-organisatie
c) secretaris-politiek
d) tweede penningmeester
In de Eerste Congresdemocraat zijn
reeds de karakteristieken van de funkties van vice-voorzitter politiek
en secretaris-organisatie gegeven.
De andere funkties kunnen als volgt .
worden omschreven.
- secretaris-politiek: VerantwóordellJk voor de.u1tvoering van politieke besluiten van het Hoofdbestuur. Coördineert met het PSVI
en is verantwoordelijk voor de politieke publicaties van de partij.
Vervangt de vice-voorzitter politiek bij afwezigheid.
- tweede penningmeester: Coördinatie
met de regiopenn1ngmeesters en het
PSVI bestuur. Assistentie en vervanging van de eerste penningmeester.
De uitgebreide taakomschrijvingen
van het Dagelijks Bestuur worden op
telefonische aanvraag door het landelijk secretariaat toegezonden.
Voor de overige funkties en gegevens
over de kandidaatstelling wordt verwezen naar pag. 23 van de Eerste
Congresdemocraat (1/79).
Frans Rogier
vice-voorzitter
organisatie

ADVIESRAAD
10 februari was het alweer de laatste keer dat de leden van de Adviesraad in de huidige samenstelling
bij elkaar kwamen. Nauwelijks is er
een onderlinge band aan het groeien
of deze wordt al weer wreed verbroken. Onverbiddellijk stelt het Huishoudelijk Reglement vast dat leden
van de Adviesraad slechts voor 1
jaar worden gekozen, met weliswaar
de mogelijkheid nog 2 x 1 jaar herkozen te worden, maar dat hangt dan
wel af van de go~dertierendheid van
de 0'66 leden die per régio hun actviesraadleden kiezen.
Het leven van een adviesraadlid
hangt aan een zijden draad. Dit ervaren de leden zelf ook zo en zij
brachten dit tot uiting door de
motie van De Rook e.a. te steunen
waarin het Hoofdbestuur wordt geadviseerd een wijziging in het HR aan
de ALV voor te leggen waarbij de
zittingstermijn van de AR wordt bepaald op twêê jaar en de herkiesbaarheid wordt bepaald op êên termijn

van twee jaar. Het Hoofdbestuur zegde toe om aan de hand van de gevoerde discussie en nà het raadplegen
van de nieuwe Adviesraad hun standpunt te bepalen t.a.v. d~ gevraagde
reglementswijziging.
Op het moment dat de Adviesraad vergaderde, vond in Amsterdam een manifestatie plaats van het Landelijk
Comité Huurbescherming. Omdat de
huurbeschermingswetgeving 0'66 na
aan het hart ligt, was het voor de
Adviesraad geen punt van discussie
om in te stemmen'met een motie van
~larie Louise Tiesinga en t1àrjolein
Driessen waarin werd voorgesteld
een telegram te zenden aan de deelnemers van de manifestatie om hen
veel succes te wensen.
In de verslagen van de adviesraadvergaderingen heeft u de lange weg
die het Reglement van Orde is gegaan, kunnen volgen. Nu, in de laatste vergadering is dit vergader-houvast er dan gekomen: in acht artike-

len is de macht en onmacht van de
Adviesraad gevangen.
De discussie in de gemeenteraad van
Enschede met betrekking tot de vestiging van een opslagplaats van ~a
dio-actieve afvalstoffen afkomst1g
van kerncentrales te Ahaus (vlak
over de grens) was voor de Adviesraad aanleiding dit onderwerp op de
agenda te plaatsen. Onder het wakend
oog van Laurens Jan Brinkhorst werd
staande de vergadering het volgende
advies voor. de Tweede Kamerfraktie
en het Hoofdbestuur opgesteld:
"De Adviesraad van 0'66 ondersteunt
de bezorgdheid, uitgesproken door de
gemeenteraad van Enschede t.a.v. de
plannen tot vestiging van een opslagplaats van radio-actief afval te
Ahaus en is voorts van mening dat de
eventuele vestiging van een derde
uranium-verrijkingsfabriek te Gronau
niet mag plaats vinden zonder sluitende afspraken m.b.t. een gemeenschappelijk exportbeleid. De Adviesraad verzoekt het Hoofdbestuur en de
Tweede Kamerfraktie over beide kwesties contact op te nemen met de FDP
en andere partijen die terzake in de
deelstaat Nordrein/Westfalen verantwoordelijkheid dragen, aangezien in
zaken die grensoverschrijdende gevolgen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte moet
krijgen."
De raad van de gemeente Enschede zal
deze door D'66 onder het hart gestoken ri2m zeker kunnen waarderen.
De Adviesraad maakte ook persoonlijk
kennis met het - voor D'66 althans jongste Kamerlid, Suzanne Bi schoff.
De charmante afgevaardigde deelde de
Adv i es raad mee met welke onderdel en
van het kámerwerk zij zich o.a. bezig
houdt: ontwikk~lingssamenwerking,
emancipatie, h.andelspolitiek, culturele minderheden, jeugdproblemati~
bejaarden. Over al deze onderwerpen
gaf zij toelichting me~ betrekking_
tot de wij2e waarop ziJ de zaken w1l
aanpakken: ~e2n zeer duidelijke aanpak.
. Het verslag van de fraktie kw.am ditmaal uit de mond van Chel Mertens
die de voorstellen van minister Pais
met betrekking tot "hoger onderwijs
voor velen" voor de leden van de
Adviesraad uit de doeken kwam doen.
·Een dermate ingewikkelde en deskundigheid vereisende materie dat het
de pet ver te boven ging van
Kitty \Jarburg

STEMRECHT
ALS U WILT STEMMEN OP
HET CONGRES ....... .
LEES BLZ. 1
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DE PARTIJ

VOOBZITrER
VRIJHEID EN GELIJKHEID
In dit artikel ga ik in op de spanmingsverhouding tussen vrijheid en
gelijkheid. Ik ga daarbij uit van
het begrip vrijheid en van de twee
betekenissen van dat begrip die in
het verband van ons programma vooral
van belang zijn: keuzevrijheid en
ontplooiingsvrijheid. Voor het zich
kunnen ontploo1en van mensen is een
zekere mate van keuzevrijheid nodig,
maar niet voldoende. Vergroting van
ontplooiingsvrijheid kan beperking
van keuzevrijheid (bijv. ten aanzien
van consumptiegoederen) met zich
brengen.
In het tweede deel vari dit artikel
worden twee opvattingen ten tonele
gevoerd over de oorzaken van ongelijkheden tussen mensen (in inkomen,
kennis en macht) in de. maatschappij.
Daarbij gaat het niet om de oude tegenstelling tussen erfelijke aanleg
en vorming en opvoeding ('nature'
en 'nurture'). De confrontatie tussen degenen die het eerste en degenen die het laatste als (hoofd)oorzaak van ongelijkheden tussen mensen
aanwijzen levert m.i. geen vruchtbare discussie op. Het gaat er veeleer om, hoe zulke en andere faktoren
maatschappelijk effect hebben.
De verschillen in maatschappelijke
effecten van ongelijkheden tussen
mensen (door welke factoren die
overigens kunnen zijn bepaald) worden veelal verklaard aan de hand van
een voorstelling die ik heb aangeduid als het veldloopmodel. Dat model schiet m.l. ernst1g tekort voor
de verklaring van ongelijkheid in
onze maatschappij. Het kan daardoor
ook niet behulpzaam zijn bij het
zoeken naar middelen en wegen om
die ongelijkheid op te heffen of te
beperken. Een ander model, dat ik
heb aangeduid als het eredivisiemodel, is daarvoor m.i. beter geschikt.
In aansluiting op dit onderscheid
probeer ik op een (te) beknopte ~a
nier te laten zien, dat de voorzleningen van onze verzorgingsstaat nog
teveel zijn geënt op het veldloopmodel en als gevolg daarvan mikken
op het "wegwerken van achterstanden~
maar de oorzaken van die achterstanden ongemoeid laten en aan die oorzaken zelfs enkele toevoegen
Voor het opsporen van de oorzaken is
een analyse volgens een ander model,
voor het wegnemen van die oorzaken
een anders gericht beleid nodig.
Daarover volgen nog enkele opmerkingen in het derde gedeelte.

1. ~2!_~gr~!22!_Q~§§_Q~9gr_Yr1Jb§197
De klassieke liberale definitie van
vrijheid is een louter negatieve:

de afwezigheid van dwang, behalve
voorzover die nodig is om te voorkomen dat de één inbreuk maakt op
de vrijheid van een ander. In ons
programma hebben wij gekozen voor
een meer positieve bepaling. We kozen daarvoor om te beginnen het begrip ontplooiingsvrijheid dat gesteld moet worden tegenover keuzevr·ijheid.
Keuzes zijn telkens momentane beslissingen. Gegeven een aantal keuzemogelijkheden, kan keuzevrijheid
inderdaad genbegzaam worden gedefinieerd als af~1ezigheid van d~1ang.
Ontplooiingsvrijhedd veronderstelt
(een z~kere mate van) keuzevrijheid,
maar het houdt méér in.
Ontplooiing is een in de tijd verlopend proces, b.v. van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, van onbeholpen naar vaardig gedrag, enz.
Wij zeggen hiervan in ons programma
(deel 1, Actiebeginselen), dat ontplooiing 'moet geschieden in vrijheid en verantwoordelijkheid, naar
eigen inzicht. en overtuiging, in
solidariteit met de medemens en zonder politieke, sociale en economische discriminatie van anderen.'
Verderop (deel 2, hoofdstuk 5, De
sociaal-culturele ordening) wordt
het verschil tussen keuzevrijheid
en ontplooiingsvrijheid uitgewerkt.
Ik verwijs daar nu heen zonder te
citeren. l/aar het vooral om gaat is,
dat mensen zich niet kunnen ontplooien zonder tegelijkertijd (min
of meer) duurzame relaties met anderen te ontwikkelen, zonder persoonlijke verbondenheid met anderen.
Dat geldt het meest evident voor
een kind, het geldt ook voor 'volwassenen'.
Persoonlijke verbondenheid is een
andere vorm van solidariteit dan die
waarop belangengroepen, politieke
partijen, klassestrijd en nationaliteit zijn gebaseerd. Het is, evenals
keuzevrijheid, iets waarvoor de politiek alleen ruimte en gunstige
voorwaarden kan scheppen, die het
overigens aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen
moet overlaten.
Ik meen, dat onze maatschappij, zeker niet in het minst door de manier
waarop de sociaal-culturele voorzieningen in de 'verzorgingsstaat' zijn
ingericht maar ook door een 'dehumanisering' van de arbeid, voor de
ontplooiingsmogelijkheden van de
mensen uiterst ongunstige voorwaarden heeft geschapen. Ik meen ook
dat D'66 zich door de manier waarop
het de ontplooiingsvrijheid van mensen in zijn programma een centrale
plaats heeft gegeven, zich kenmerkend onderscheidt van andere partijen.

2. ~~~r92Qr_~Qr9!_9§_Q~9~l1J~b§19
y~~-~§~~§~-1~-Q~~§-~22!~sb~~~iJ
~~~~~l~!?

Het veldloopmodel - De posities die
mensen in de maatschappij ten opzichte van elkaar innemen worden hoofdzakelijk bepaald door het tempo waarin zij 'vooruitkomen'. De één loopt
harder dan de ander, de één spant
zich meer in dan de ander, de één
ontmoet meer obstakels en heeft meer
pech dan de ander. Daardoor ontstaan
relaties tussen koplopers, een middenmoot en achterblijvers.
Verder redenerend vanuit dit model
kan men op grond van overwegingen
van sociale rechtvaardigheid besluiten, dat voor pechgevallen een
stelsel van collectieve verzekering
moet worden geschapen en dat aan de
achterblijvers speciale zorg moet
worden besteed om hen in staat te
stellen weer bij te komen.
Ik meen dat het veldloopmodel de zaken teveel versimpelt om te kunnen
dienen voor een analyse van de ongelijkheidsvraagstukken in onze maatschappij. Wat in het model vooral
ontbreekt is, ten eerste, inzicht in
de betekenis van de vorming van
groepen, combines e.d. en, ten tweede, inzicht in het feit dat mensen
en groepen vanuit hun verkregen posities op elkaar inwerken. Om die
factoren beter in het vizier te
krijgen, leg ik een ander model
voor.
Het eredivisiemodel - Een voetbalclub die omhoog komt in zijn divisie
zal - bij overigens gelijke omstandigheden - relatief veel toeschouwers trekken, relatief hoge entreegelden kunnen vragen en daardoor ook
in verhouding hoge inkomsten hebben.
Voor een op de ranglijst zakkende
club geldt het omgekeerde.
De sterkere clubs zullen bovendien
dankzij hun hogere recettes hun
toeschouwers- en spelersaccomodatie
kunnen verbeteren, de beste spelers
en oefenmeesters kunnen wegkopen
bij de zwakkere clubs, de aantrekke·
lijkste contracten kunnen sluiten
voor tournooien, oefen- en vriend-·
schappelijke wedstrijden enz.
Hun kansen om verder te stijgen
nemen m.a.w. cumulatief toe, terwijl de kansen daartoe van de zwakkere clubs juist cumulatief afnemen.
Ik meen dat er in onze maatschappij
een aantal processen is aan te wijzen dat uitpakt overeenkomstig het
eredivisiemodel. Schaalvergroting
die kleine bedrijven en middenstanders uit de markt drijft, hogere inkomens die financierings-(en belastingaftrek-)mogelijkheden openen,
waar je met een lager inkomen niet
aan kunt denken, onderwijsvoorspron·
gen die van generatie op generatie
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vervolg partijvoorzitter
hun voordelen blijven afwerpen, zijn
hiervan onmiddellijk voor de geest
komende voorbeelden.
Het is juist voor een belangrijk
deel om die processen tegen te werken dat de voorzieningen van de verzorgingsstaat in het leven zijn geroeren. Het grote ongeluk van onze
maatschappij is echter, dat de strategie die hierbij is gevolgd maakt,
dat die voorzieningen in een aantal
opzichten averechts werken - en dan
vaak ook nog overeenkomstig het
eredivisiemodel, dus cumulatief.
De belangrijkste oorzaken hiervan
zijn:
1. speciaal op achtergestelde groepen gerichte sociale voorzieningen
hebben, hoe positief ook qua opzet
en intentie, onvermijdelijke stigmatiserende effecten op degenen die
ervan gebruik maken, resp. onvrijwillig ermee worden voorzien
2. sociale voorzieningen van deze
soort, die worden opgezet en uitgevoerd door anderen dan degenen voor
wie zij zijn bestemd, vergroten
over het algemeen de eenzijdige afhankelijkheid van de laatsten ten
opzichte van anderen (dat hoeven
niet dezelfden te zijn als degenen
die de voorzieningen. uitvoeren, al
zit ook dat erin)
3. De bedoelde voorzieningen worden
over het algemeen uitgevoerd door
speciaal hiervoor opgeleide professionele krachten. Dit heeft tot gevolg:
a) dat de afstanden en drempels die
moeten worden overwonnen om de beoogde hulpverlenings- en zorgrelaties tot stand te laten komen groot
zijn, zodat vaak juist anderen dan
voor wie de voorzieningen speciaal
zijn bedoeld, hiervan het meest gebruik maken en profiteren;
b) dat de werkzaamheden hoofdzakelijk worden uitgevoerd naar de maatstaven, opvattingen, waarden en inzichten van die professionele deskundigen, hun organisaties en opleidingsinstituten, zodat de problemen
van de cliënten (zoals zij die beleven) te weinig aan bod komen;
c) dat d.e kos.ten van deze voorzieningen al bij kleine uitbreidingen
stijl oplopen.
4. Sociale voorzieningen van deze
soort gaan een zelfstandig leven
leiden, naast elkaar en afgezonderd
van andere sociale activiteiten. Dit
schept integratiè- en coördinatieproblemen. Het isoleert bovendien
problemen van elkaar die juist in
onderlinge samenhang moeten worden
gezien en behandeld. Het schept
nieuwe behoeften aan (nog meer gespeci~liseerd~) hulp-, advies- en
opbouwactiviteiten in plaats van
eigen activiteiten en zelfstandig-

den van charitatieve, paternalis~
tische en technocratische denkbeelden en procedures die zijn geënt op
het veldloopmodel. Daar kwam nog
bovenop, dat de voorzieningen werden georganiseerd volgens het patroon van arbeidsverdeling in de
vorm van specialisatie zoals dat
eerder met veel succes (productiviteitsverhoging) was ontwikkeld in
d~ productiesector. Dit bevestigde
n1et alleen het depolitiserende karakter van het stelsel, het drukte
het bovendien een onpersoonlijk en
depersonaliserend stempel op.
Deze twee kenmerken van het verzorgingsstelsel: depolitisering en depersonalisering, staan niet los van
elkaar. Zij hebben zelfs veel met
elkaar te maken en komen samen op
een punt dat voor D'66 centraal
staat, nl. daar waar het zelf beslissen van mensen over hun levensomstandigheden aan de orde is. Dat
is meteen het punt waarop voor ons
democratisering aan de orde is.
Democratisering wil in dit geval zeg~
gen: inspraak en medezeggenschap van
cliënten met betrekking tot de inrichting en uitvoering van voor hen
bestemde voorzieningen door in sterke mate gebureaucratiseerde instanties en tegenover deskundige specialisten in een zodanige vorm, dat
de voor het effectief worden van die
inspraak en medezeggenschap nodige
bewustwordinq van de politieke factoren (machtsverhoudingen) die in
het spel zijn wordt bevorderd. Bovendien moet worden gestreefd naar een
zodanige vorm van organisatie, dat
de persoon van de cliënt hierin ruimte krijgt voor zelfontplooiing. Dit
vereist kleinschaligheid vooral van
de eerste~lijnsvoorzieningen. Voor
de uitwerking van deze uitgangspunten
verwijs ik naar het Beleidsprogramma.

heid bij het overwinnen van moeilijkheden te stimuleren.
5. De afzonderlijke organisatie van
speciale voorzieningen voor het opheffen van sociale achterstanden
heeft tweezijdig vervreemdende effecten: het vervreemdt de achterstandsgroepen verder van de overige
maatschappij en het vervreemdt de
overige burgers verder van de pro4. I~~~l9~~~-~Qg_g!~
blemen en levensomstandigheden van
die achterstandsgroepen.
Politisering betekent in dit verband
niet: partij-politisering, maar veelOok deze opsomming beoogt geen voleer: bewustwording,en bewustmaking
ledigheid, alleen een aanduiding te
geven van de problemen die ons stel- van de machtsverh'oudingen tussen ontvangers en gevers van hulp, zorg,
sel van sociale voorzieningen opadvies, enz. Het gaat met andere
roept. Kort gezegd komt het hierop
woorden om emancipatie van de soort
neer, dat het de cliënten niet alleen stigmatiseert (ook in hun eigen die ook in de verhouding man-vrouw
nodig is. Met institutionele hervorogen), maar hen (hoezeer ook onbedoeld en hoezeer ook gebaseerd op het mingen kunnen wel betere voorwaarden
beginsel van steun naar draagkracht) worden geschapen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen, zij
ook discrimineert.
zullen die steeds zelf moeten ver3. ~~L9~!Ut~l?
werkelijken~ o.a. door het aangaan
van persoonlijke bindingen die hun
De belangrijkste fout die kleeft aan keuzevrijheid in· bepaalde opzichten
het voorzieningenstelsel van de ver- beperken.
zorgingsstaat is, dat het een poliPartijpolitiek komt bij dit alles
tiek neutraliserende oplossing
tracht te bieden voor een in de kern pas aan de orde, inzoverre als bepaalde partijen dergelijke emancipapolitiek probleem. l·iaarschijnlijk
toire ontwikkelingen afwijzen en
was dat in de naoorlogse periode
willen tegenhouden.
de enige manier om een dergelijk
stelsel politiek haalbaar te maken.
JAN GLASTRA VAN LOON
Het is daardoor een mengsel gewor-
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VAN HET SECRETARIAAT
Herhaaldelijk krijgen wij op het
secretariaat telefoontjes en brieven van echtparen en samenwonenden,
allen lid van D'66,en dus alles
dubbel in de bus krijgen.
De reactie is: zonde van het papier
en de portokosten; met z'n tweeën
kunnen we best met één Democraat
toe.
Beste leden, het is niet mogelijk
om naar één adres waar meerdere leden van D'66 wonen, maar één Democraat te zenden.
~Jaarom niet? De Democraat wordt ook
gebruikt om uw rechten als lid uit
te kunnen oefenen. Bij verkiezingen
worden stembiljetten bijgevoegd.
Adminstratief is het op dit moment
niet doenlijk om de ene keer maar
één Democraat te zenden en de volgende keer het x aantal dat op dat
adres woont, omdat er dan wat bij
ingesloten moet worden.
Weet u wat u met de Democraat kunt
doen (dan wel graag het stembiljet
eerst invullen en verzenden) als
op uw adres meerdere exemplaren komen?
- in de trein laten liggen
-op de leestafel van de bibliothee~
café, buurthuis, kapper, arts,
wasserette, leggen
- of bij uw buurman, die nog politiek dakloos is, in de bus stoppen.

VERHUIZING
Het landelijk secretariaat van D'66,
de SWB en het PSVI zijn verhuisd.
Wij hebben hier ruime bekendheid
aangegeven. Iedereen weet nu dat we
voortaan op de Bezuidenhoutseweg 195
in Den Haag wonen.
~22r_2l~-~-92ê!_Y~rb~i~~~?

De stapels retourzendingen met de
aantekening "verhuisd, retour afzender" zijn gigantisch.
De leden die wel een verhuiskaartje
zenden (graag er wel bij vermelden
wat Uw oude adres was, want daarop
staat U bij ons in de kaartenbak)
zijn we zeer erkentelijk.
Op de leden die het vergeten,zijn
we knorrig. Het kost de partij erg
veel geld en de medewerkers van het
secretariaat erg veel tijd om achter
die gevlogen leden aan te jagen.

ALS U WILT STEMMEN OP
HET CONGRES ••••••••
LEES BLZ. 1

PSVI D'66
If1 PRES S I ES VAN EEN PS VI

TRAININGSDJl.G
Op 27 januari werd in Hotel Smits in
Utrecht een trainingsdag gehouden
voor democraten die zich beschikbaar
hadden gesteld als inleiders(sters)
voor de politieke scholingscursus
van de negen samenwerkende vrouwenorganisaties in Nederland. Deze cursus startte in januari en wordt in
ongeveer 200 pl~atsen in Nederland
gegeven. f:et is natuur 1ijk van
groot belang dat D'66 daarbij niet
ontbreekt.
De ca. 75 aanwezigen (de verhouding
man/vrouw was 1:5 !) hielden zich
bezig met rechten van minderjarigen,
gezondheid, recht op wonen, televisie en met Europa, onderwerpen die
door de heren Zeeman, van Berkesteijn
en Frankfurter en de dames Gelderblom en Dekker werden ingeleid.
De D'66 - antwoorden op de door de
vrouwenorganisaties geformuleerde
vragen kwamen voor een groot deel in
definitieve vorm pas beschikbaar op
de trainingsdag waardoor de inleiders in grote tijdnood kwamen te
verkeren, hun speeches snel moesten
afdraaien of moesten bekorten en er
erg weinig tijd was voor discussie.
Dit kwam ons nieuwe hoofd bureau
PSVI, Arthie Schimmel, op een onverdiende rechtstreekse aanval uit de
zaal te staan, ten1ijl ze juist, gegegeven de moeilijke omstandigheden,
op prima wijze probeerde de zaak
(en de tijd) in de hand te houden.
Het is toch een leuke en leerzame
dag geworden, al werd Europa het
kind van de rekening. naar dat valt
nog te verhelpen tijdens de Tweede
Europadag op 17 maart a.s. Het leukste was natuurlijk de forumtraining
zelf, de praktische tips welteverstaan, die ons schriftelijk werde~
verstrekt door Bertie Sixma. Bertie
was helaas verhinderd, maar Marieke
Cohen Jehoram was een waardige vervangster, van wie we alras leerden
dat je de idiootste vragen kunt
krijgen. Op één vraag schijnen we
altijd voorbereid te moeten zijn:
"LJat is het verschil tussen een po1itieke partij en de kerk?". En als
je, volgens Marieke, daarop voor jezelf geen antwoord hebt geformuleerd,
dan verzeil je in een eindeloze en
oeverloz~ discussie waarvan.~et ~esultaat 1s, dat de kerk altlJd w1nt.
IJeest dus op uw hoede. Eén praktische
tip van Hanneke Gelderblom wil ik u
beslist niet onthouden. Als je in
een forum optreedt: altijd vragen of
je een aanplakbiljet op mag hangen.
En doe dat dan aan de tafel voor je
voeten, zodat men het niet meer kan
zien als je zenuwachtig met je voeten zit te schuiven. Dat heet voort-

aan in de wandeling "schaamlap".
Tot slot van de dag bracht Jan Veldhuizen ons nog enkele zeer leerzame
dingen bij, waarvan me is bijgeblevm
dat we kort moeten zijn, bondig, goed
geïnformeerd en dat ~~e - a 1s we dat
aardig vinden - best citaten mogen
gebruiken. Triesthof bijvoorbeeld
(ook nooit van de man gehoord?) is
schuldig aan het volgende citaat:
Vergissen is menselijk en er een ander de schuld van geven is politiek.
(Nu niet allemaal datzelfde citaat
gebruiken !)
Een van de deelnemers vroeg nog wat
te doen als iemand een woord verkeerd blijft uitspreken en noemde
als voorbeeld 'cremenatie'. Blijft
pijnlijk, concludeerde de zaal.
Veldhuizen: "Is dat niet het gescheiden cremeren van mannen en vrouwen?"
Ja, het was best een leuke dag.
tlarie-Louise Tiesinga
Nu de trainingsdag voor forumleden
voorbij is, zijn we druk bezig een
cursusprogramma te maken voor de periode september 1979- mei 1980.·
In die periode hopen we cursussen
te organiseren voor afdelingskader,
jongeren en vrouwen van D'66. Een
overzicht van deze cursussen zal gepubliceerd worden in de juni Democraat.
We zoeken enthousiaste mensen, die
ervaring hebben met het begeleiden
van groepen, die zin hebben aan deze
cursussen mee te werken.
Suggesties, adviezen, wensen zijn
van harte welkom !
Arthie Schimmel
bureau PSVI
Bezuidenhoutseweg 195
Den Haag, 070-858303
PSVI
DRENTHE
Het PSVI in de regio Drenthe organiseert in samenwerking met de Volkshogeschool "Overcinge" te Havelte een
aantal week-ends (vrijdagavond-zaterdagmiddag)over een aantal actuele onderwerpen en de plaats van D'66 daarin.
2/3 maart: "Democratisering van het
bedrijfsleven" m.m.v. Erwin Nypels
30/31 maart: "Het vraagstuk van de
minderheden" o.l.v. El ida ~Jessel
20/21 april: Jan Glastra van Loon
(het onderwerp wordt nog bekend gemaakt)
Kosten f. 35,- p.p. per week-end.
Aanmeldingen bij: Cor Bol, Eursingelaan 2, Havelte.
-----------------------------------GELDERLJ\ND
PSVI
De regio Gelderland organiseert in
1979 in samenwerking met het PSVI
een viertal week-ends in het Dackhues.
Inlichtingen: PSVI, Den Haag.
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UIT DE
FRACTIE
DE ECONOMISCHE POLITIEK VAN D'66
De heer Vondeling heeft in het decembernummer van de
Democraat als Gast van de maand een paar opmerkelijke
uitspraken gedaan over de economische politiek van D'66.
Hij komt daarin tot de conclusie, dat D'66 geen duidelijk antwoord heeft op de vragen, die de economische on~
wikkeling ons stelt.
·
Vondeling baseert deze stelling voornamelijk op enkele
uitspraken uit het eerste politieke programma van D'66
van 1966 over de wenselijkheid van overheidsdeelneming
in het bedrijfsleven en in de exploitatie van bodemscha~
ten. Dit is wel een erg povere ba·sis voor een dergelijk
oordeel.
Op zijn beurt trok daarom t1aarten Engwirda op een spree~
beurt in ~aarlem uit de opmerkingen van Vondeling de
volgende conclusies:
"Hier was niet zozeer kamervoorzitter Vondeling aan het
woord als wel de kandidaat-lijsttrekker van de PvdA voor
de komende Europese verkiezingen, die er kennelijk behoefte aan had om in het licht van zijn lidmaatschap
van de Vrijzinnig Democratische Bond van voor de oorlog
de nodige afstand ten opzichte van D'66 te nemen.
Vondeling loopt tenminste 12 jaar achter, wanneer hij
zijn oordeel over de economische politiek van D'66 baseert op uitspraken uit het politiek programma van D'66
uit 1966.
Kennelijk zijn voor Vondeling de uitspraken van D'66
over de wenselijkheid van deelneming in bedrijfsleven
en de exploitatie van bodemschatten beslissend voor onze
economische politiek. Dit zegt meer over de verouderde
opvattingen van Vondeling over economische politiek dan
over de ontoereikendheid van de economische politiek van
D'66. Zonder het belang van deze vragen, waarover sinds
1966 door D'66 duidelijke standpunten zijn ingenomen, te
willen ontkennen, zijn er andere vragen die in de visie
van D'66 tenminste zo belangrijk zijn voor het toetsen
van de economische politiek van de Nederlandse politieke
partijen. Die vragen zijn:
a) het belang van het bevorderen van industriële vernieuwing als antwoord op de economische recessie en
de vraagverzadiging, waarmee wij in de 70-er jaren
zijn geconfronteerd;
b) het belang van het bevorderen van selectieve groei
als antwoord op de dreigende toekomstige schaarste
aan milieu, energie en grondstoffen, die zich eveneens in de 70-er jaren heeft gemanifesteerd;
c) het belang van het bevorderen van een andere verdeling van de beschikbare arbeid, waardoor voor iedereen weer het perspectief ontstaat op zinvolle arbeid.
Dit geldt dan met name voor de+ 400.000 onvrijwillig
werklozen en het in de komende Jaren te verwachten
sterk groeiende arbeidsaanbod van vrouwen.
D'66 heeft op deze vragen de definitieve antwoorden nog
niet gevonden. Maar wel heeft D'66 de laatste jaren in
toenemende mate de richtingen aangegeven, waarin de oplossingen voor die belangrijke vragen gezocht moeten
worden. Wij zullen daarmee doorgaan en binnen een half
jaar een rapport publiceren, waarin de visie van D'66 op
de economische politiek zal zijn neergelegd.
In de tussentijd zullen wij graag nog eens de gelegenheid zoeken om in de campagne voor de Europese verkiezingen de karikatuur, die Vondeling van de economische
politiek van D'66 heeft gegeven, recht te zetten. Het
zou interessant zijn, wanneer dit in een debat met Vondeling over economische politiek zou kunnen gebeuren.
Zijn stellingname heeft onze interesse in zijn visie op
de economische po 1iti ek a11 een maar verhoogd!"

BUITENLANDSE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING
BEGROTINGSSPEKTAKEL IN DE KAMER
De afgelopen weken hebben tamelijk roerige kamerdebatten zich afgespeeld rond de begrotingen van Buitenlandse
zaken en Volkshuisvesting.
Minister Van der Klaauw zorgde er zelf al voor de behandeling van zijn portefeuille een onstuimige start
te geven door zijn nogal ongelukkige uitspraken op het
VVD-congres in Zwolle. Door Brinkhorst werd de minister
dan ook ogenblikkelijk gekorrigeerd. Na enkele dagen debatteren bleef er van de aantijgingen van de minister
niets meer overeind staan; sterker nog, Van der Klaauw
heeft uiteindelijk bij stukjes en beetjes alles weer
ingeslikt.
Centraal thema in de rede van Brinkhorst was de onevenwichtigheid in zijn beleid en het ontbreken van een duidelijk uitgestippelde visie. Daarnaast besteedde hij
veel aandacht aan de gewenste uitdieping van de samenwerking in Europees verband, en de consequenties die dat
voor Nederland heeft, mede gezien in het licht van de
aanstaande uitbreiding van de Europese Gemeenschap.
Brinkhorst zei o.m.: "In de uitgebreide Gemeenschap van
de Negen en over enige tijd in die van de Twaalf, is
onze plaats een wezenlijk andere, dan die in het Europa
van de Zes. In dat van de Zes hadden we een relatief
groot gewicht, maar in de grotere gemeenschap zijn wij
pas echt geworden wat wij zijn, de grootste van de kleine landen."
Brinkhorst wijst erop dat meer nog dan in de jaren zestig, de betrekkingen van de gemeenschap wereldomvattend
zijn geworden. Europa is daarmee partner geworden in de
wereldwijde dialoog die zich afspeelt tussen allerhande
partners in allerhande organisaties. West-Europa kan
zich daaraan niet onttrekken, aldus Brinhorst. Alle politieke en ekonomische problemen zijn daarom niet meer
los van elkaar te zien. "De relaties met de ontwikkelingslanden dienen voor Europa een essentiële rol te
spelen: wij wensen een open en met de Derde Wereld solidair Europa", zo hield hij van der Klaauw voor. Van de
minister verwachtte Brinkhorst. dan ook een praktische
en duidelijke politieke opstelling daarin.
Ook ten aanzien van de mensenrechten konstateerde Brinkhorst een onduidelijk beleid. Hij hoorde de minister de
mensenrechten herhaaldelijk noemen als kernelement in
zijn beleid maar bemerkte dat de minister in konkreto
nogal eens in gebreke bleef. De minister heeft laten weten dat de Zuidafrika-politiek ten aanzien van de rassendiscriminatie bezig was te veranderen. Brinkhorst
wilde weten waaruit die veranderingen dan wel bestonden.
Ook wilde Brinkhorst duidelijkheid op het terrein van de
economische sankties ten aanzien van Zuid-Afrika en Rhodesië.
VOLKSHUISVESTING
Tumulteus verliepen de debatten bij de begrotingen van
de heren Beelaerts en Brokx. In zijn rede signaleerde
Nypels dat de heren op het laatste moment een aantal
maatregelen hadden genomen, zoals extra subsidieregelingen voor groeikernen, de Randstad en stadsvernieuwingsgebieden, die weliswaar in de goede richting gingen,
maar dat desondanks hij nog vele zorgen had op vele gebieden van het huisvestingsbeleid. Die zorg geldt ondermeer de werkelijke uitvoering van het aangekondigde decentralisatiebeleid. Waar 0'66 een groot voorstander is
van de ontwikkeling van een lokale demokratie ten aanzien van wijkinrichting en woningbeheer, was Nypels benieuwd of de minister ook van plan was de decentralisatie van de regionale bouwprogramma's ook qua financiële
verantwoordelijkheid door te voeren, en te verleggen
naar de bewoners, opdrachtgever en gemeenten.Datzelfde
geldt ook voor zaken als stadsvernieuwing en stadsuitbreiding, waarbij plannen niet eerst tot in de kleine
details behoeven te worden goedgekeurd door het Rijk.
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Nypels wees de minister erop dat het aantal ingeschrevenen bij de gemeenten voor een woning geschat wordt op
zo'n 350.000. Dat is aanzienlijk meer dan het door de
minister opgegeven getal van 60.000. Op grond daarvan
meende Nypels dat betere gegevens over de werkelijke
woningbehoefte een vereiste is. Hij ging ervan uit dat
het woningtekort door de regering sterk wordt onderschat. Daarom moesten zijns inziens de woningbouwprogramma's per jaar met ettelijke duizenden woningen worden verhoogd, en dan vooral in de sociale sector. Ook
moest het aantal woningwetwoningen stijgen, vooral door
vervangende nieuwbouw.
Nypels drong er bij de minister op aan, dat het stadsvernieuwingsproces onder geen enkele voorwaarde vertraagd mag worden, en dat daarnaast gestreefd moet worden naar een snelle invoering van nieuwe wettelijke bepalingen aangaande de stadsvernieuwing. Bezorgd was de
Democraat-over de funktionering van de subsidieregelingen zowel voor de verbetering van de woningwetwoningen
als voor partikuliere woningen.
Ook memoreerde Nypels in de Kamer dat in tegenstelling
tot wat wel wordt gedacht, een onderzoek heeft uitgewezen dat de uitvoering van typische bewonerswensen bij
renovatie niet de oorzaak zijn van de kostenstijging,
omdat die bewonerswensen tijdens de planbesprekingen
veelal sneuvelden.
Tenslotte deed Erwin Nypels de minister de suggestie
kontakt op te nemen met een bureau dat hem had aangeboden een maatschappelijke kosten en baten-analyse te willen maken van het huidige dure groeikernenbeleid in vergelijking met een beleid dat sterker gericht is op behoud van bestaande voorzieningen in de binnensteden en
het bouwen aan de rand van agglomeraties, nadat een bureau dat de minister had aangezocht, de opdracht had
teruggegeven.
Bij de Kamerdebatten die volgden op de lezingen van de
diverse frakties op de begratingsvoorstellen kwam het
tot hevige botsingen tussen de PvdA enerzijds en het
duo Beelaerts en Brokx anderzijds, terwijl uiteraard
ook de verhoudingen tussen PvdA en CDA en VVD nog verder verstoord werden. Bij het ter perse gaan van deze
Democraat lagen de debatten rond de begrotingsbehandeling stil, doordat Van Dam middels een hoofdelijke
stemming opschorting van de discussies had gevraagd
omdat de minister zo 'onbehoorlijk was in geen enkele
instantie op de door hem gestelde vragen te reageren'.
Een gang van zaken die het parlementaire werk ernstig
schade doet en verlammend werkt. Al eerder had Kamervoorzitter Vondeling de PvdA-er Kombrink bij herhaling
tot de orde moeten roepen, vanwege diens voortdurende
interrupties in het debat, hetgeen bijna leidde tot
uitzetting uit de Kamer.
ERNST BAKKER

De fraktie van D'66 in de Tweede Kamer zoekt
voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een
S E C R E T A R E S S E
Taakomschrijving: - het verrichten van secretariële werkzaamheden voor
enkele Kamerleden
- in nauwe samenwerking met
de beide andere secretaresses algemene secretariële
werkzaamheden voor het
fraktiesecretiriaat

VERDELING VAN DEPARTMENTEN OVER DE FRACTIELEDEN:
1. Algemene Zaken: Jan Terlouw
2. Binnenlandse Zaken: Laurens Jan Brinkhorst.
Het onderdeel ambtenarenzaken en pensioenen wordt
door Erwin Nypels behandeld.
3. Buitenlandse Zaken: Laurens Jan Brinkhorst.
4. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk:
de onderdelen Cultuur en Recreatie worden door
Chel Mertens behandeld; het onderdeel M door
Suzanne Bischoff. Onder de M van CRM vallen, naast
maatschappelijk werk, o.a. emancipatiebeleid, jeugdbeleid, bejaardenbeleid, culturele minderheden.
5. Defensie: Laurens Jan Brinkhorst.
6. Econom1 sche Zaken: f·1aarten Engwi rda.
De energ1eproblematiek, onderdeel van EZ, wordt zowel
door Maarten Engwirda als door Ineke Lambers, die
lid is van de Vaste Commissie voor Kernenergie;
behandeld.
7. FinanciUn: Maarten Engwirda.
8. Just1t1e: Elida Wessel.
Onder deze portefeuille vallen mede het abortusbeleid en naturalisatie.
9. Landbouw en Visserij: Jan Terlouw.
10. OnderwlJS en ~Jetenschaepen: Chel Mertens.
11. Ontwikkèl1ngssamenwerk1ng: Suzanne Bischoff.
12. Soc1ale Zaken: Erw1n Nypels.
Voor zover Sociale Zaken duidelijke raakvlakken heeft
met de ~1 van CRt1, b.v. bijzondere maatregelen m.b.t.
werkgelegenheid voor vrouwen of jongeren, wordt dit
door Suzanne Bischoff in overleg met Nypels behandeld.
13. Verkeer en Waterstaat: Ineke Lambers.
14. Volksgezondheld en M1lieuhygiëne: hiervan wordt het
onderdeel Volksgezondheid door Elida Wessel en
Milieuhygiëne door Ineke Lambers behandeld.
15. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Erwin
Nypels.
Nog niet genoemde afzonderlijke onderwerpen zijn:
1. Antillen: Jan Terlouw.
2. Grondpolitiek: Jan Terlouw.
3. Midden- en kleinbedrijf: Maarten Engwirda.
4. Commissie voor Verzoekschriften: Elida Wessel.
VERDELING VAN DE REGIO'S:
Groningen en Friesland
Ineke Lambers
Drente en Overijssel
Erwin Nypels
Utrecht en Gelderland
Suzanne Bischoff
Noord-Holland, IJsselmeerpolders Chel Mertens
Zeeland, Noord-Brabant
naarten Engwirda
Limburg
Laurens Jan Brinkhorst
Zuid-Holland
Elida Wessel

COPS
l

Ue fraktie zoekt iemand met enige jaren ervaring als secretaresse, politieke belangstelling en bij voorkeur verwantschap met de ideeen van D'66.
Er moet rekening gehouden worden met onregelmatige werktijden.
Salaris nader overeen te komen.
Sollicitaties vóór 12 maart a.s. richten aan
de secretaris van het fraktiebestuur van 0'66,
Tweede Kamer, Binnenhof la, Den Haag.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
Carla Pauw, tel. 070-614911.
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UNIE BESPIEGELINGEN

Dit jaar wordt de aandacht gevraagd
voor de herdenking van de Unie van
Utrecht.Terecht, omdat het hier niet
alleen gaat om een belangrijk historisch gegeven, waaraan de staat
waarin wij leven zijn grondslag
heeft ontleend (zoals met steun van
de staatssecretaris van Financiën
A. de Goede in klinkende rijksdaalders is vastgelegd), maar ook
omdat er duidelijk parallellen met
het heden zijn te trekken.
Zelfs die democraten, die er afkerig van zouden zijn om lessen uit
het verleden te trekken, zouden
daar tenminste oog voor moeten
hebben.
De eerste parallel, die de aandacht
verdient, sluit aan bij het karakter
dat de strijd tegen Philips II zeker
aanvankelijk heeft gehad. Een strijd
om vrijheden te handhaven en zich
niet neer te leggen bij de pogingen
om een sterk centraal gezag te vestigen. Pas later wordt het een onafhankelijkheidsstrijd, maar daar is
men eerst omstreeks 1585 toegekomen.
Altijd is de invloed van h~t lokaal
gebeuren een wezenlijke factor in de
politiek in deze lage landen geweest
Een gegeven dat ook in onze tijd om
een adequate staatkundige structuur
vraagt. Elke vorm van reorganisatie
van binnenlands bestuur, die daaraan
onvoldoende tegemoetkomt zal op een
mislukking uitlopen. Of men het betreurt of niet, ik doe het zeker
niet, in onze samenleving doet men
goed er mee te rekenen dat de
Nederlandse burger en zijn politieke
vertegenwoordigers het op prijs
stellen zo veel mogelijk bevoegdheden onder zo direct mogelijke
controle te stellen. Wie om doel,matigheidsredenen aan een grotere
mate van centralisatie denkt, verliest het meest wezenlijke, n.l. de
directe democratische controle en
het bevorderen van een grote mate
van veelkleurigheid in onze samenleving.
'Overigens de ruimte die men op het
lokale en regionale niveau krijgt
voor het bepalen van eigen beleid,
geeft de mogelijkheid om op dat
niveau tot een verbijzondering te
komen bij het oplossen van specifieke problemen, die bij een centraal beleid moeten ontbreken.
Oe technische, gecentraliseerde
doelmatigheid kan wat dat betreft in
veel gevallen minder groot zijn dan
de doelmatigheid, die voortvloeit
uit het feit dat beleid op lokaal
niveau veel beter. is toegesneden op
een situatie in een beperkt gebied.

GAST
rubriek
Een tweede parallèl die ik meen te
mogen trekken hangt met de vorige
samen. Rondom de Unie van Utrecht is
veel gediscussieerd over de mate
van geloofsvrijheid die men elkaar
zou moeten gunnen.
Oranje heeft tot hen behoord, die
dit probleem met groter inzicht
en met meer tolerantie heeft benaderd dan waartoe de meerderheid van
zijn tijdgenoten in staat bleek te
zijn.

HENK VONHOFF,
BURGEMEESTER
VAN UTRECHT
Het resultaat is daarvan geworden
dat er wel een grote mate van gewetensvrijheid is ontstaan, maar
geen vrijheid voor de openlijke erediensten. Ook dat laatste viel in
zoverre mede, dat de talrijke
schuilkerken in de toen betrekkelijk
kleine steden, feitelijk ongemoeid
werden gelaten, al wist het stadsbestuur van het bestaan terdege af.
In een land als het onze is een
grote mate van tolerantie ook nu ten
zeerste geboden. Al kunnen wij wat
dat betreft zeker spreken van een
bevrsdigende situatie, toch zijn er
enkele zaken die tot opmerkzaamheid
manen. Gemeten naar de maatstaven
van de 16e eeuw is de verdragstekst
van de Unie van Utrecht alsmede de
interpretatie en toepassing ervan in
latere eeuwen nog steeds als positief te waarderen. Niemand zal ont-

kennen dat dit ook nu nog, gemeten
naar de normen van onze dagen, nog
steeds zo geldig is.
Toch dienen wij daarbij te beseffen,
dat dit geen vanzelfsprekende zaak
is en dat de toestand van wat dit
onderwerp betreft ondanks zijn positieve oordeel op tal van punten nog
verre van volmaakt is. Ten dele
vloeit dat voort uit het polarisatie
verschijnsel. Waar dat zich voordoet
als een verheldering van de politieke discussie, kan het scherp markeren van politieke tegenstellingen
geen kwaad. Het tegendeel is dan
zelfs waar.
·
Al te zeer krijgt dit model echter
de trekken van de,arrogantie van de
macht. Het streven naar meerderheden
die hun wil opleggen aan minderheden
het in twijfel trekken van de goede
bedoelingen en eerlijke opvattingen
van politieke tegenstanders verzieken soms het politieke klimaat en
leiden tot een sfeer van onverdraagzaamheid, die het gesprek uitbuit
tussen groepen, die elkaar in wezen
heel na staan. De eenzijdige keuze
van D'66 voor de' P.v.d.A. en tegen
de V.V.D. in het verleden is daar
een voorbeeld van. Op dit punt mag
U gerust de hand in eigen politieke
boezem steken. Want kunstmatig is de
tegenstelling, die zo wordt @esuggereerd in belangrijke mate, moet
worden vastgesteld door haar of hem,
die deze drie partijen in hun breedheid kent.
Onverdraagzaam ten opzichte van dat
wat anders is of anders denk~ is
overigens in het maatschappelijk
verkeer een nog te vaak voorkomend
verschijnsel. De problemen met minderheidsgroepen, de verkettering van
mensen met andere opvattingen is ook
buiten het politieke vlak vaak nog
bijzonder hevig. Wie zich bezighoudt
met vraagstukken zoals alternatieve
samenlevingsvormen, huisvestingsproblemen en humanistische geeste-,
lijke verzorging in inrichtingen
vindt stof tot overpeinzing te over.
De theorie en de praktijk met betrekking tot discriminatievraagstukken,
een zeer hatelijke vorm van onverdraagzaamheid, liggen ook nu nog
helaas vaak ver uiteen.
Door de Unie van Utrecht is ret in
de Nederlanden in ieder geval zo geworden, dat een grote mate van tolerantie kan bestaan. Dit heeft zeker
goede gevolgen gehad voor datgene
wat zich op dit gebied in ons land
heeft kunnen ontwikkelen. De parallel
van het onvolmaakte, toen en nu,
blijft echter zichtbaar.
Nauw samenhangend met de beide vorige
vraagstukken is het probleem van de
verhouding tussen meerderheden en
minderheden. Ook daarvoor biedt de
Unie van Utrecht interessanteaanknopingspunten voor het plaatsen van
een korte actuele kanttekening. ,In de
Unie traden de provincies wel op
alsof ze één provincie vormden, maar
op alle belangrijke terreinen had
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ieder gewest een recht van veto.
Hoewel in de praktijk Holland zijn
wil vaak kon doorzetten, gaf dit
systeem, hoe onpraktisch verder ook,
enige garantie aan, de overige gewesten, dat ze niet al te zeer onder
het Hollandse juk zouden moeten doorgaan. Minderheden, zelfs kline minderheden werden vrij behoorlijk gerespecteerd.
Daarin ligt een wezenlijk element
van democratisch bestaan. Zonder dat
men het Bestuur in de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden als democratisch kan aanduiden, moet wel de
erkenning volgen, dat in aantallen
gemeten het bestuurlijk draagvlak
bij belangrijke beslissingen toch
vrij groot was; 1200 heeft Presser
ooit eens becijferd.
Er is in onze tijd een tendens waar
te nemen, die op ongelukkige wijze
van dit beeld begint af te wijken.
Meerderheden gaan zich opstellen met
voorbijzien van de belangen en posities van minderheden, zeker van de
kleinste minderheid: het individu.
De collectiviteit wordt te gemakkelijk en te snel, ook in de kring van
de democraten gezien als de belichaming van een hogere vorm van rechtvaardigheid dan het individu. Ik
meen dat dit volstrekt ten onrechte
is. De grote waarde van een democratie is, dat daarin de erkenning past
dat de minderheid, de enkeling niet
alleen gelijk kan hebben, maar het
ook moet krijgen.

MENSENRECHTEN
bijeengegaard door
Kitty ~ arbur']
STICHTING EUROPAHUIS IN NEDER1

L Ar1 D

St.Antoniusbank 30
Bemelen/Cadier en Keer
tel. 04407-1546
In de week van 11 t/m 16 maart 1979
organiseert de Volkshogeschool Europahuis i.s.m. Europäische Akademie
Otzenhausen een seminar dat als titel heeft: "De Europese Gemeenschap
en haar ontwikkelingsbeleid: verloren
kansen?". Dit seminar wordt gehouden
in Bemelen/Cadier en Keer, St. Antoniusbank 42. Deelnemerskosten:
f. 100,-. De voertaa 1: Ou its.
Nadere inlichtingen bij bovenstaand
adres.
DE VOGELVRIJE FIETSER
Postbus 2000, Amersfoort
De Eerste Nederlandse Wielrijders
Bond (de ENWB, even anders dan de
ANWB) strijdt voor een beter fietsklimaat. De fiets is onmisbaar in
het verkeer. De Vogelvrije Fietser
is het ludieke, lezen~waardige orgaan van de ENWB. Zij geeft ook brochures uit. De laatst verschenen
brochure "Fietsers uitgezonderd"
geeft mogelijke oplossingen aan om
de huidige verkeersellende te ver1i chten.

Daarin onderscheidt de democratie
zich van de volkssoevereiniteit,
waarin de meerderheid, de helft plus
één, uitmaakt wat goed en waar is.
Zo ligt het niet, gelukkig niet, en
zo moet het dus ook niet komen te
liggen.
Maar dat oelicht dan ook dat men
voor denivellerende elementen in
onze samenleving oog moet hebben.
Gelijkheid is niet in volstrekte zin
mogelijk en ook allerminst wenselijk. In allerlei rechtvaardigheidsbeschouwingen wordt die stelling te
vaak onuitgesproken gelaten.
Een derde parallel: Europa, federalisme.
De Unie van Utrecht kan in die zin
voorbeeldig werken dat daardoor
gestalte is gegeven aan een samenwerkingsvorm waarbij voldoende éénheid tot stand is gebracht, terwijl
aan de andere kant toch een grote
mate van zelfstandigheid en culturele eigenheid voor de delen mogelijk blijft.
Wie ervan uitgaat dat Europa gekenmerkt wordt door een grote mate van
veelzijdigheid, maar zonder bovennationale samenwerking zich niet zal
kunnen handhaven, zeil politiek naar
oplossingen, zoeken zonder dat het
eerste verloren gaat. De ontwikkeling rondom de Unie van Utrecht is
wat dat betreft voor de Europeanen
van straks heel geschikt als voorbeeldvorm.

ACTIE STROOHAU1
Soenredamstraat 4a, Amsterdam
tel. 020-792503
De actie Stroohalm en de Ekologische
Uitgeverij zijn samen een nieuw tijdschrift uit gaan geven: "Ekologie".
In het eerste nummer staat "v/1\TER"
centraal. In de volgende nummers
zullen andere milieu-onderwerpen
worden uitgediept. Een abonnement
kost f 36,- per jaar.

STICHTING ANTI-APARTHEIDSBEWEGING
NEDERLAND
Postbus 10500, Amsterdam
tel. 020-237335
Als onderdeel van de aktie "Redt
SOLm10N MAHLANGU van de doodstraf"
wordt er door de Stichting AntiApartheidsbeweging Nederland een

Tenslotte:
Wij kunnen ons gelukkig pr~Jzen dat
wij niet meer levèn in de tijd en in
de samenleving die bepaald werd door
het functioneren van de Unie van
Utrecht. Wie onze geschiedenis kent,
kan daar te veel en te grote schaduwzijden in aanwijzen.
Toch behoeven wij ons daarvoor niet
te generen. Sommige zaken zijn
immers toen ontwikkeld, die wij nog
steeds nastrevenswaard mogen achten.
De tijd van de Unie van Utrecht en
wat daar op gevolgd is blijft daarom voor ons nog steeds actueel en
interessant. Mensen in dit gebied
zijn toen bewogen door een oprecht
en groot verlangen om zichzelf te
kunnen zijn. De vraag doet zich voor
of wij nog steeds bezig zijn in ons
streven naar een perfectere samenleving om aan die grondbehoefte van
mensen te voldoen. De historie zal
wat dat betreft eens onze scherprechter zijn. Dat oordeel zal dan
bepaald worden aan de hand van wat
onze inbreng is om een zo gro'ot
mogelijke vrijheid voor de mens en
de samenleving te realiseren.
Daarop komt het nu niet minder aan
dan in de dagen van de Unie van
Utrecht. Daarom wordt terecht Uw
aandacht voor de herdenking gevraagd.

EUROPESE BEWEGING
Alexanderstraat 2, Den Haag
tel. 070-635952
f1et het oog op de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees
Parlement heeft de Europese Beweging
in Nederland een brochure uitgegeven:
"Zicht op de Europese Verkiezingen".
Hierin wordt ook wat nader ingegaan
op de kiesstelsels en de partijvorming in de andere EG-landen.

briefkaartenaktie ondernomen om deze
jonge Zuidafrikaanse vrijheidsstrijder van de doodstraf te redden.
Het gaat erom dat zoveel mogelijk
mensen in Nederland de voor-geadresseerde kaarten
sturen naar t1ahlangu en zijn moeder. Op bovenstaand
adres zijn de briefkaarten te bestellen. F. 0,50 per set van 10 stuks
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G ESCH I LLENCOMM I SSI E
Geschil 78/6
Op 12 oktober 1978 ontving de voorzitter van de Geschillencommissie
een verzoek om uitleg van Statuten
en Huishoudelijk Reglement zijdens
het Hoofdbestuur van D'66 dat luidde
als volgt:
"Het Hoofdbestuur verzoekt de Geschillencommissie conform art. 51
s~b b de bepalingen van Statuten en
Huishoudelijk Reglement uit te leg-gen voor wat betreft de geldigheid
van kandidaatstelling van leden die
hun contributie over 1978 op het moment van sluiting der kandidaatstelling nog niet hebben voldaan.
De landelijke verkiezingscommissie
heeft op basis van een recente wijziging van het Huishoudelijk Reglement (najaarscongres '77), die nog
niet gepubliceerd is, gemeend twee
kandidaten te moeten afwijzen. Het
Hoofdbestuur is van mening, dat het
onverantwoord is, de nieuwe bepalingen zodanig uit te leggen, dat hierdoor kandidaten worden geschaad."
Overeenkomstii ar~ikel 52 lid 1
juncto lid 3 sub b heeft de voorzitter van de Geschillencommissie
een kamer samengesteld voor de behandeling van het verzoek. De kamer
bestond uit:
M. van Empel-Rambonnet (voorzitter),
G. Ringnalda, J.D. van Ketwich Verschuur, M. van Oorschot-de Leeuw,
R.J. Akkerman.
De kamer heeft, om tot een uitspraak
te komen de aandacht gericht op:
a. artikel 6 van de Statuten die de
beeindiging van het lidmaatschap
regelt:
Lid c van dit artikel, hier van
belang, noemt als één van de moge1ijkheden "afvoering van de ledenlijst door het hoofdbestuur wegens
een contributieschuld zich uitstrekkende over meer dan één jaar,
met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement. Na afvoerin~ kan
men eerst weer tot het lidmaatschap worden toegelaten wanneer
de contributieschuld is voldaan".
b. Artikel 2 van het huishoudelijk
reglement dat "De rechten aan het
lidmaatschap verbonden kunnen worden uitgeoefend zodra aan de contributieverplichting is voldaan."
c. Artikel 4 van het huishoudelijk
reglement dat de rechten van een
lid voor de duur van zijn lidmaatschap omschrijft.
De kamer stelt vast dat het verenigingsrecht slechts voorziet in beperking van de uitoefening van de
rechten verbonden aan het lidmaatschap langs de weg van de schorsing.
Het huishoudelijk reglement voorzlet n1et in schorsing.
.
De kamer vindt dat voor een regeling
van de aanvang van het lidmaatschap
goede gronden zijn. Men wil de inten·

ties van het aankomend lid gaarne bevestigd zien in een eerste contributiebetaling~ Over de intenties van
iemand .die reeds éénmaal zijn contributie heeft voldaan bestaat meer zekerheid. Komt het met betrekking tot
een dergelijk lid tot wanbetaling,
dan heeft het hoofdbestuur de mogelijkheid van (tijdelijke) beeindiging
van het lidmaatschap langs de weg
van artikel 6.
Contributieschuld in de zin van artikel 6 van de Statuten bestaat reeds
op de eerste dag van de eerste maand
van het contributiejaar. Een redelijke uitleg van het Huishoudelijk
Reglement in relatie met de Statuten
kan niet met zich meebrengen dat een
lid reeds van zijn rechten, als omschreven in artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement, is beroofd op
de eerste dag van het jaar waarover
contributie zal moeten worden voldaan. Wel redelijk is de statutaire
mogelijkheid voor het hoofdbestuur
(artikel 6 Statuten) om dat effect
te weeg te brengen op de eerste van
het jaar volgend op een jaar waarover
geen contrTDut1e is voldaan.
De kamer, de landelijke verkiezings-.
commissie en het Hoofdbestuur gehoord, doet de volgende uitspraak:
Het al dan niet voldaan hebben aan
de contributieverplichting-behalve
bij wanbetaling cf. artikel 6 Statuten en wanneer het nieuwe leden betreft (artikel 2 Huishoudelijk Reglement) - mag geen maatstaf zijn bij
het beoordelen van de geldigheid van
de kandidaatstelling.
Gedaan te 's-Gravenhage op
13 oktober 1978.
(u·ittrek.sel door P1:et van Raar.selJ

BRIEVEN
DEMOCRATEN VAN HET EERSTE UUR?
Ik ben Democraat van het 6e uur en
60 minuten en 6 sekonden. Steeds meer
hoor ik de kreet 'democraat van het
eerste uur'. Deze terminologie vind
ik, om maar eens met de deur in huis
te vallen nogal dogmatisch.
Wij democraten hebben en hadden daar
toch zo'n afkeer van? Vele ~emocra
ten van het eerste uur dachten 2 ~ar
geleden dat het laatste uur voor
D'66 geslagen had.
Gelukkig, was daar Jan Terlouw, die
met zijn actie de partij als een
phoenix lie~ herrijzen.
Laat er dan ook op deze sluipwijze
geen twee-stromenland ontstaan binnen onze partij, anders kunnen we
de vier stromen in de vaderlandse
politieke arena wel vergeten.
Lya Blesgraaf-Belterman
Haarlem.

GRONDSLAGEN

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

De wijk-leden van de Oude Stad te
Amsterdam zijn, vergaderend over de
Grondslagen voor D'66, tot de conclusie gekomen, dat ze wel voor een
grondslag zijn, mits deze zeer kort
en duidelijk is.
We zijn het eens geworden over de volgende tekst:
" D'66 staat voor een democratische maatschappij, die leidt
tot handhaving en vergroting
van de individuele ontplooiing.
Deze ontplooiing moet geschieden in vrijheid en verantwoordelijkheid, naar eigen inzicht
en overtuiging, in volstrekte
solidariteit met de medemens
en zonder politieke, sociale en
economische discriminatie van
anderen."
namens de Oude Stad
Jet op de Laak-de Bussy
wijkcontactpersoon
Amsterdam
GRONDSLAGEN

II

Hoewel medewerker aan de bovenstaande
grondslag van de Oude Binnenstad
Amsterdam, vind ik het nu beter een
meer toegespitste vorm met toelichting voor te stellen.
GRONDSLAG met toelichting
0'66 is een politieke partij,
die werkt aan een zich steeds
vernieuwende maatschappij,
waarin democratie, individualiteit en sociale verantwoordelijkheid een synthese vormen
van een niet in delen te
splitsen geheel.
Toelichting:
Deze korte en duidelijke grondslag,
niet stoelende op een godsdienst of
vastgelegd sociaal~economisch systeem, geeft voldoende onze mentaliteit aan van progressiviteit, vrije
keuze, humaniteit, creativiteit,
realisme, emancipatie, anti-discriminatie en sociale betrokkenheid.
Juist de onverbrekelijke eenheid van
constructie der samenstellende delen
manifesteert het verschil met andere
partij en.
Opmerking:
Op deze grondslag kunnen beleidsprogramma's op korte en lange termijn geênt worden met, al naar gelang de omstandigheden, visies op
sociaal-economische en andere
terreinen en dan ter zake doende
actiebeginsel en.
Carel van Sitteren
Amsterdam.

11

gen is in de vergaderplaats dan wel
elders gezocht moet worden (b.v. de
aard van de materie of een verschil
in activiteitsgraad van potentieel
Van tijd tot tijd verschijnen er in
belangstellenden in het westen t.o.v.
de Democraat ingezonden stukken van
de rest van het land) is het zinvol
leden die bezwaren aantekenen tegen
te weten wie afziet van actieve deelhet veelvuldig in Den Haag en omgename op grond ~an bezwaren tegen
ving vergaderen van landelijkewerkDen Haag als vergaderplaats. Ik kan
en subgroepen. Belangstellenden uit
het standpunt van Hoekendijk (Demonoordelijke, zuidelijke en oostelijke craat,1/79, pag. 28) dan ook vollestreken zouden door deze werkwijze
dig onderschrijven en wacht met be-worden 'gediscrimineerd'
langstelling op reacties uit het geHet bezwaar lijkt mij gegrond, onder
hele land.
de voorwaarde echter dat het vergaDe subgroep ontwikkelingssamenwerking
deren in andere oorden (en eventueel
bestaat momenteel uit 24 (overigens
op andere dan de gebruikelijke dagen
lang niet allemaal even actieve) leen tijden) leidt tot een vergroting
den. Daarvan komen er 12 uit Den Haag
van het aantal deelnemers uit de
en omstreken, 5 uit Amsterdam/Rotterthans gediscrimineerde gebieden.
dam e.o. en 7 uit plaatsen gelegen
in de provincies Groningen, OverijsDeze kwestie is er een uit de catesel, Utrecht, Gelderland, Noord-Bragorie kip en ei. Om te achterhalen
bant, Zeeland en NOP. Voor 12 + 5 =
of de oorzaak van de wat eenzijdige
17 leden is Den Haag een goede locasamenstelling van b.v. de subgroep
tie; verplaatsing naar b.v. Utrecht
ontwikkelingssamenwerking (waarvan
zou aantrekkelijk zijn voor hooguit
ondergetekende coördinator is) gele- 4 tot 5 personen, terwijl plaatsen
VERGADEREN IN DEN HAAG EEN DISCRIMINATOOR GEBEUREN?

VERSLAG VAN DE HOOFDBESTUUR. SVERGADERINGEN~
van 18 januari en 8 februari 1979.
18 jan: een greep uit de agendapunten:
mededelingen, maakt de vice-voorzitter t..t·ganisatie bekend dat het ledental van D'66 nu 11.508 bedraagt, na afvoering van 630 over 1977 niet bijdragende leden.
- n.a.v.een aantal DB vakatures (vice-voorzitter politiek en secretaris-organisatie), die op het komende
congres moeten worden ingevuld, worden de complikaties
besproken die zich kunnen voordoen als zittende DBleden zich kandidaat gaan stellen voor deze 'zetels',
terwijl zij - indien niet voor deze nieuwe funkties
gekozen- wel hun huidige funktie willen blijven vervullen. Omdat DB-leden in funktie gekozen worden belooft dit een stemprocedure die afwijkt van de tot
heden gangbare. De vice-voorzitter organisatie zal
hiervoor een stemvolgorde vaststellen.
- Besloten wordt tot de oprichting van een Politiek
Emancipatie-centrum (PEAC) dat tot doel heeft emancipatieaktiviteiten te 0ntwikkelen cq te accentueren,
omdat dit in het algemeen - op bestuurlijk niveau te weinig profiel krijgt. Publikatie hiervan zal in
de Democraat plaats vinden.
- Het voorstel tot samenstelling van de campagn~-commis
sie wordt goedgekeurd. De samenstelling hebt u reeds
in de vorige Democraat kunnen lezen.
Ook de samenstelling voor de commissies "D'66-boek" en
"sympos i urn" is i nmi dde l s rond en werd goedgekeurd.
Redaktiecommissie: Aad Nuis, Rubi van Essen, MarieLouise Tiesinga, Jan Vis en Jan Veldhuizen.
Symposium: Henk Zeevalking (voorzitter), Johan Holleman en Herman Strijker (coördinatoren), Jan Glastra
van Loon, Jan Terlouw, Hein van Oorschot, Hans van
t·lierlo, Gerrit t1ik, Arnold t1artini, Wim de Jonge, .
Jan Prevoo, llillem ~Jijermars en Jan Veldhuizen.
- Omtrent de verkiezin~sprocedure van leden van de Adviesraad via poststemming wordt nog eens vastgesteld
dat dit centraal (via de Democraat) geregeld kan worden als alle regio's hieraan deelnemen. Inmiddels hebben een aantal regio's zich tegen deze procedure uitgesproken.
- Het stemrecht op congressen is alleen toegestaan aan
leden die hun lidmaatschapskaart kunnen tonen. Tijdens het najaarscongres '78 is hierover enige ont~tem~de

als Arnhem; Zwolle of eventueel Groningen niet alleen voor nog minder
mensen een voordeel oplevert, maar
ook voor een veel groter deel van de
leden een zodanig reisprogramma"met
zich zou meebrengen dat het ledenbestand vermoedelijk aanzienlijk uitgedund zou worden.
Een eerlijke oplossing van het probleem bestaat uit het vergaderen in
ieders woonplaats, en wel een zodanig
aantal keren in iedere plaats als er
leden gehuisvest zijn. In hoeverre
dit op brganisatorische problemen
stuit valt te bezien; mijn taxatie
is dat deze niet gering zullen zijn.
Naar ik hoop kan met een oproep als
bovenvermeld het'kip/ei dillemma
doorbroken worden.
Aanmelding graag op onderstaand
adres:
Geert Dales, coördinator
subgroep ontwikkelingssamenwerking
Hooigracht 8, Den Haag
tel. 070-650080.

ming ontstaan o~dat o.a. enige zeer aktieve leden door
deze maatregel werden getroffen.
Een grotere partij heeft (helaas) niet meer de mogelijkheid de hele ledenadministratie mee te zeulen.
Tevens zou de controle op lidmaatschappen op deze wfjze door een vier- of vijftal extra medewerkers verricht moeten worden.
Besloten v10rdt deze maatregel in beide congresdemocraten duidelijk aan te kondigen.
8 febr.: nog een greep
- Tijdens de HB vergadering van 18 jan.jl. is voorgesteld de toegangsprijs voor de komende ALV vast te
stellen op f. 15.-. Dit vanuit de begratingsoptiek
(ALV-besluit) dat ledenvergaderingen kostendekkend
moeten zijn. De publiciteits~coördinator heeft daartegen bezwaar gemaakt omdat hij vindt dat congresssen
voor alle leden toegankelijk moeten zijn en een entreeprijs van f. 15.- wel eens drempelverhogend zou
kunnen Vlerken.
De vice-voorzitter organisatie heeft voor deze vergadering een nota gemaakt waarin een aantal financiêl
en organisatorische·zaken tegen elkaar worden afgewogen.
De diskussie leidt ertoe dat het HB besluit (met 1
stem tegen) de voorgestelde prijs te handhaven en
de vraag "over het al dan niet kosten-dekkend zijn van
congressen en daarmee corresponderend de hoogte van
de entreeprijs" aan de ALV voor te leggen.
- Een notitie over "Adviescommissie Kandidaatstellingen" is door de secretaris-politiek opgesteld. In
deze Democraat vindt u het voorstel van het hoofdbestuur aan de ALV.
Ook vindt u voorstellen betreffend "de landelijke organisatiestruktuur" en "de Besluitvorming binnen D'66"
in deze Democraat.
- De begroting voor de campagne Europese Verkiezingen
wordt goedgekeurd. Dit houdt in dat naast de
f.50.000,- die via de partijbegroting beschikbaar
zijn- in eerste instantie f. 130.000,- via giro
1.000.000 binnen moeten komen om te voldoen aan de
eerste noodzakelijke uitgaven. Voor advertenties is.
pas ruimte als dit bedrag in ruime mate worden overschreden.
Het HB i's er zich van bewust dat de giro 1.000.000-aktie
sterk benadrukt zal moeten worden bij de leden.
BIJ U DUS! WAT LET U?
JAN VELDHUIZEN
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AMBTENARENSALARISSEN
De ingezonden stukken van de heren
Gaassens en Bruinsma in de Democraat
van februari 1979 geven ondergetekenden aanleiding tot de volgende
reactie.
Reeds in 1976 heeft de fraktie van
D'66 om inzicht te krijgen in de inkomensverhoudingen tussen ambtenaren
en niet-ambtenaren via een motie
in de Tweede Kamer aangedrongen op
een vergelijkend onderzoek naar de
totale arbeidsbeloning van ambtenaren en particuliere werknemers. Deze
motie werd zowel door de regering
als door de kamer afgewezen. Ten gevolge daarvan hebben juist die instellingen, die daartoe het best
uitgerust zijn, nagelaten onderzoek
op dit terrein te verrichten en
daarom hebben wij middels ons rapportje "De ambtenaar en zijn trend"
een eerste aanzet tot dit vergelijkend onderzoek willen geven.
En wij dagen iedereen uit om met
beter materiaal te komen!
In dit verband moet opgemerkt worden
dat de cijfers, die de heer Gaassens
noemt, geen nieuw licht werpen op de
inkomensverhoudingen tussen ambtenaren en niet-ambtenaren; bovendien
was hij er kennelijk niet van op de
hoogte dat wij zowel met de ACOP als
ook met het Ambtenarencentrum gesproken hebben. Voorts zijn 7 van de
8 fraktieleden oud-ambtenaren!
Niet alleen D'66 heeft de inkomenspositie van de ambtenaren vergeleken
met die van niet-ambtenaren, ook
zijn de laatste tijd verschillende
andere globale studies op dit terrein gedaan.
De verschillende onderzoekingen maken aannemelijk dat de particuliere
werknemers door de verschillen in
uitvoeringssystematiek der sociale
verzekeringen, waardoor zij met name
hogere premies moeten betalen, een
netto salaris-achterstand van 5 tot
15 procent hebben in vergelijking
met ambtenaren.
Voor vele honderdduizenden werknemers - daaronder behoort met name
het personeel in de gezondheidszorg,
de vervoerssector, de bejaardenzorg
en de gezinshulp - wordt deze achterstand niet of onvoldoende gecompenseerd door hogere netto salarissen of betere bijkomende arbeidsvoorwaarden. Integendeel, vooral de
pensioenvoorzieningen zijn in vele
gevallen beduidend slechter. De verschillen doen zich voor in alle
loon- en salarisgroepen. Zo verdient
een minimumloontrekker in het particuliere bedrijfsleven netto f.2000,per jaar minder dan zijn ambtelijke
collega. lifiTSPreken ons hierbij
overigens niet uit over de inkomensverhoudingen binnen de groep van
ambtenaren. Zo zouden ons inziens

bijvoorbeeld vuil nisophalers, plantsoenverzorgers en gevangenisbewaarders best wat meer mogen verdienen,
maar dat is bij de trend-methodiek
niet aan de orde. Het gaat om de algemene salarisaanpassingen voor de
groep ambtenaren _als geheel. Daarbij
is aannemelijk dat het streven naar
gelijk loon voor gel·ijkso~~tige arbeid bij Overheid en bedrlJfsleven
momenteel niet voldoende tot zijn
recht komt. In een aantal bedrijfstakken wordt de achterstand van de
~articuliere werknemers al jarenlang
door de bonden erkend en reeds lang
wordt gestreefd naar opheffing van
die achterstand. net name geldt dit
voor het particuliere streekvervoer,
waar momenteel stakingsacties dreigen (de fraktie heeft hierover onlangs vragen aan de verantwoordelijke minister gesteld).
De fraktie heeft het regeringsvoorstel om de doorberekening van de
toeslagverwerking bij de bouw-c.a.o.
in de ambtenarensalarissen op te
schorten, gesteund omdat het overleg
hierover tussen Regering en ambtenarenbonden nog niet was afgerond.
Hierdoor werd juist voorkomen dat
êên der partijen: werkgever (Overheid) of werknemers (ambtenaren) onder druk werd gezet, in tegenstelling tot hetgeen de heer Bruinsma
veronderstelde.

BRIEVEN
Wij ZlJn ervan overtuigd dat vanuit
het streven naar een evenwicht in
arbeidsbeloning van ambtenaren en
particuliere werknemers een grondig
vergelijkend onderzoek dringend
noorzakelijk is en wij zullen ons
er dan ook voor blijven inzetten!
Erwin Nypels
Jacqueline Ribberink
P.S. Ten aanzien van de opmerking
van de heer Goossens over de
inspraak van verschillende maatschappelijke groepen bij het
beleid wijzen wij er nog op dat
de fraktie al jarenlang pogingen
doet om door moties en amendementen de organisaties van nietactieven (gehandicapten, bejaarden, consumenten etc.) een
plaats aan de onderhandelingstafel te bezorgen, overal waar
dit van betekenis is.
OMSTREDEN RAADSLIDMAATSCHAP

Door een uitspraak van de Kroon op 25
januari jl. is duidelijk geworden,
dat de heer Ries Jansen van D'66 vorig jaar ten onrechte is geweerd uit
de gemeenteraad van Rotterdam.
Op 3 augustus 1978 werd Jansen weliswaar geaccepteerd door de meerderheid
van de Raad, maar vijf leden tekenden
bezwaren aan tegen zijn toelating op
grond van onverenigbare functies. Hij
is werkzaam bij de Stichting Musische
vorming; een door de gemeente gesubsidieerde instelling. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verklaarden de
bezwaren van de raadsleden van PvdA,
CDA en VVD gegrond met. het gevolg,
dat begin september bij de installatie van de nieuw-gekozen Raad êên
zetel onbezet bleef.
De beroepschriften van de D'66-er
Ries Jansen en André van der Louw,
in zijn functie als burgemeester van
Bij de behandeling van d~ begroting
Rotterdam,
hebben na een procedure
van Binnenlandse Zaken in november
van vele maanden een positief resul1978 heeft de fraktie van D'66 optaat gehad voor de democraten.
nieuw gevraagd naar een officieel
Deze
uitspraak heeft geen direct efgecoördineerd vergelijkend onderzoek fect oo
de samenstelling van de fraknaar de totale arbeidsbeloning van
tie
van
D'66 in de gemeenteraad van
ambtenaren en particuliere werkneRotterdam.
De door Janse~ ter bemers. Aan dit onderzoek zullen in
schikking gestelde zetel blijft beonze visie zowel de ambtenarencentra- zet
door Guus Faasse.
l es, de Overheid, de werknemers- en·
De
uitspraak
heeft wel verstrekkende
werkgeversorganisaties alsook een
consequenties naar grote groepen
aantal onafhankelijke deskundigen
in semi-overheidsdienst,
mee moeten werken. Op ons initiatief werknemers
die duidelijker dan voorheen in het
wordt er momenteel in de Vaste Combezit blijven van het passieve kiesmissie voor Ambtenarenzaken in de
recht.
Tweede Kamer met de Regering overleg
~1.J.D. Jansen
gevoerd over opzet en uitvoering van
Koninginneweg 22
een dergelijk onderzoek.
Rotterdam
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GRONDSL,!\GEN
In de Democraat van december 1978
meende ik te kunnen vinden wat ik
nodig had om mij een oordeel te kunnen vormen over de veelbesproken
"grondslagen", en begon leergierig
het eerste artikel - van J.Wessel
daarover te lezen.
Ik las dat "grondslagen" blijkbaar
hetzelfde zijn als uitgangspunten,
dat ze behoren tot de fundamentele
menselijke waarde-oordelen, welke men
kan operationaliseren en die men kan
benaderen als postulaten van buitenaf en als geconstrueerde richtinggevende informatiedragers voortvloeiend uit bestaande menselijke strevingen.
U zult begrijpen dat dat voor mij al
veel duidelijk maakte, en een uitleg
over de functie van grondslagen
bracht mij nog verder: zij hebben een
interne samenbindende communicatiefunctie en een externe identiteit bevestigende onderscheidende functie,
met de daaraan inherente probleemstellende en probleemanalyserende
functie, waardoor oplóssingsrichtingen voor de politiek relevante vragen
te vinden zijn, ofschoon een zekere
mate van operationaliseren van de
grondslagen vereist is.
Vraagt men zich dan af of die grondslagen wel nodig zijn, dan blijft het
een vraag of op de gebieden van de
samenbindende en onderscheidende
functie geen functionele equivalenten
aanwezig zijn. Dat alles in één
kolom van de Democraat.
Zover gekomen was ik tegenstander geworden van alles wat met grondslagen
te maken had. Ik kan me levendig
voorstellen dat men op vergaderingen
van vakgenoten op psycha-socio-politicologisch niveau weg weet met deze
geheimtaal, maar als men onze mening
voor onze leden in ons blaa-loda·ni g
neerze~dan zullen-naar mijn opvatting vele leden het laten afweten~
Lees ik verder in de Democraat, dan
staan in onze Statuten vrij uitgebreid de doelstellingen van D'66 aangegeven, en zegt art.3.2: "De in deze
doelstelling vervatte grondgedachten.
worden nader uitgewerkt in het poli-.
tiek program, dat ten grondslag ligt.
aan-alle activiteiten van D'66 en
ziJn fract1es in de vertegenwoordigende lichamen.
Mijn mening? Laten we het bij het gestelde in de Statuten houden, en als
we dan in het pllitiek program het
één en ander overnemen uit het "plaatje van D'66" zoals Pieter Karsdorp
dat in dezelfde Democraat schetst,
althans op de wijze waarop hij dat
doet, dan maken we kans dat we een
herkenbare partij blijven.
C.F.Brands

DE DEMOCRAAT

Ir~

"GUJOON"
NEDERLArWS ?

Het artikel van R. en F.C. Ootjes in
de Democraat van februari 1979 onder
de titel "Democraat in gangbaar nederlands' is me uit het hart gegrepen.
Zelfs zij die een HAVO-opleiding genoten,hebben moeilijkheden met het
lezen van dit politiek blad.
Men kan zich voorstellen dat het voor
iemand, zoals ik, die alleen maar lagere school heeft, het nog moeilijker
is.
Maar ja, mijn ervaring met.D'66 (vanaf 1969 lid) is, dat ze een intellectuele partij is en dat er nauwelijks
gewone (ongeschoolde arbeiders)mensen
in zitten. Al vanaf de oprichting van
D'66 heeft ze dit stempel en het is
een feit. De programs, rapporten etc.
zijn totaal onleesbaar voor de gewone
mens, maar daar maken de D'66-ers
zich niet druk om, omdat die toch
nooit naar D'66 komen.
Waarom ik dan nog steeds lid ben?
Misschien wel gewoon omdat ik een
"'politieke" onbenul ben.
Bart Verhoeven
Den Haag.

handen te geven en er niet aan
wil meewerken dat er in Breda warmtekracht-centrales worden geëxploiteerd. Machtposities en prestigeargumenten zijn duidelijk belangrijker dan eventuele economischer
mogelijkheden.
Duidelijk is gebleken dat geen
enkele gemeenteraad zonder hulp
van onafhankelijke technische bureaux in staat is welk plan ook
op zijn juiste waarde te beoordelen,Het verdient o.i. aanbeveling
dat D'66 afdelingen waar soortgelijke plannen overwogen worden
een onderling contact gaan leggen
en samen met de kamerfractie en
specialisten van de SWB overwegen
welke stappen kunnen worden genomen. Ik verzoek afdelingen waar
stadsverwarmingsplannen spelen of
gaan spelen contact op te nemen
met:
J.Leever
Heerdgang 3
Teteringen N.B.
Tel: 076-813552.

STADSVERWARMING
De zeer juiste propaganda om
zuiniger met energie en in het
bijzonder met aardgas om te springen heeft tot gevolg dat in tal
van plaatsen in Nederland plannen
worden gemaakt om over te gaan
tot stassverwarming.
Een zeer goede mogelijkheid biedt
hierbij het gebruik van afvalwarmte
van bv.industrieën en electrische
centrales.
De plaatselijke en provinciale electriciteits maatschappijen zien
hierin een afzetmogelijkheid waaraan geld te verdienen is.In Breda is
een stadsverwarmingsproject aan de
gemeenteraad voorgelegd, dat ontworpen is door de KEMA, een instelling die vatledig ondergeschikt is
aan de landelijke electriciteitsmaatschappijen en duidelijk niet
specialist op het gebied van verwarming. Uit een evaluatierapport
blijkt een vernietigende kritiek
op dit KEMA-plan, waarbij de belang. rijkste punten zijn:
Op een begroting van 150 miljoen
gulden zou 30 tot 50 miljoen bespaard kunnen worden en de winsten
welke aan de PNEM worden toege dacht zijn absurd hoog.
Tegen alle verwachtingen in is het
KEMA plan in de Bredase gemeenteraad aangenomen.
Toegegeven is dat de mogelijkheden
in het evaluatierapport genoemd
betere alternatieven zouden kunnen
geven.Het blijkt echter dat de
PNEM weigert de melkkoe van warmtelevering via de Amer-centrale uit

ONZE NAAM TER DISCUSSIE ?
Jule Hinrichs
Rotterdam
Binnen de partij vindt op het ogenblik een als het goed is diepgaande
discussie plaats over onze toekomstige gezamenlijke grondslagen. Wat
me in de discussiestukken die zijn
afgedrukt in de Democraten van het
afgelopen jaar is opgevallen - als
ik niets over het hoofd heb gezienis dat de naam van onze partij in
die stukken niet ter discussie wordt
gesteld. Veel partijgenoten zullen
dat naar ik veronderstel niet merkwaardig vinden. De naam "D'66"
staat al een jaar of twaalf voor
een politieke groepering die toch
voortdurend de aandacht op zich gevestigd heeft geweten en zo heeft
die naam in Nederland en vooral in
de partij zelf een vertrouwde klank
gekregen. De politieke partij D'66
staat ergens voor en er lijkt zo
bij eerste overweging weinig aanleiding de naam van die partij ter discussie te stellen. Toch geloof ik
dat we die discussie wel moeten aangaan en in het navolgende zal ik
uiteenzetten waarom ik dan vindt,
voorstellen doen voor een nieuwe
naam en de mogelijke consequenties
van naamsverandering, voorzover
ik ze kan overzien, bespreken~
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Een nieuwe naam is gewenst.
De naam D'66 stamt uit de tijd dat
een aantal politiek verontrusten een
politieke beweging oprichtten. Als
de doelstellingen van de beweging
gerealiseerd zouden zijn kon de beweging weer verdwijnen. De ontwikkelingen· sinds 1966 zijn bekend. De
beweging is een echte politieke partij geworden met nu ook behoefte aan
grondslagen, maar zit nog met de
naam uit de tijd van de beweging.
Het zijn de twee zessen in de naam
van de beweging die me niet bevallen.
In 1966 was D'66 de eerste politieke
partij met een duidelijke verwijzing
naar het jaar van de oprichting.
Dat uitzonderlijke in die naam moet
verband hebben gehouden met het uitzonderlijke karakter- de ontploffingstheorie- van die partij. Op
het punt van de continuïteit bestaat
dat uitzonderlijk karakter in ieder
geval niet meer. Maar onze naam
heeft nog altijd meer weg van wat
de naam van een actiegroep zou kunnen zijn dan van een 'gewone' politieke partij. Denk u eens in:
Liberalen '21, Socialisten '88 en
Christenen '35 of eigenlijk L'21,
S'88 en C'35. Ik denk dat een politieke partij met grondslagen en het
gebruikelijke streven naar continuïteit van de partij een naam moet
hebben die refereert aan die grondslagen en meer niet. Er is zo gezien
dus een principi~le reden waarom het
met het oog op de lange termijn beter zou zijn als we de naam van onze
partij zouden veranderen. De toevoeging 66 heeft voor ons en voor de
kiezers geen echte wezenlijke betekenis meer. Echte 1s onderstreept omdat ik de historische betekenis wel
inzie van de partijnaam maar vind dat
met het wezenlijk veranderen van de
doelstellingen die betekenis van minder belang is geworden.
~Jat voor een andere naam?
De 'naam van de partij moet di reet ververband gaan houden met de grondslagen heb ik gesteld. De discussie
rond de grondslagen is nog aan de
gang, daar kan ik moeilijk veel op
vooruitlopen. Toch doe ik al twee
voorstellen voor een nieuwe, passender naam.
- Het meest eenvoudig zou het zijn
wanneer er gewoon besloten wordt
de twee zessen in onze partijnaam
te schrappen. De naam die dan ontstaat is Democraten en in dit geval zou ik er de voorkeur aan geven om te spreken over een naams~
aanpassing. De pretentie die van
de naam Democraten uit gaat zal velen in de partij aanspreken en de
historische band met de beweging
D'66 wordt er niet geheel mee gebroken.

De tweede mogelijkheid is om tegelijk met of na de vaststelling van
de grondslagen een helemaal nieuwe
naam te verzinnen. Het zou, nu
loop ik wel wat speculatief vooruit, iets als Zelfstandigen kunnen
worden. Hierbij ben ik dan even van
uitgegaan dat de mens als zelfstandig denkend en handelend wezen
uitgangspunt van ons politiek denken en handelen wordt. Dat sluit
aan bij de pragmatische, dus nietdogmatische aard van de partij.
In plaats van Zelfstandigen zou ik
me in dit verband ook best een
andere naam kunnen voorstellen.
In het algemeen zou ik het meest geporteerd zijn voor een naam bestaande uit êên woord, zoals Democraten
of Zelfstandigen, dat het wezenlijke
van de partij het best karakteriseert.
Dat heeft zeker z'n beperkingen
want met een paar woorden kun je wat
nuanceringen aangeven en met êên
woord niet. Alleen Democraten of iets
als Zelfstandigen is misschien wat
eng maar wanneer het de lading goed
en kernachtig dekt lijkt het me verre te verkiezen boven de gebruikelijke afkortingen van de Nederlandse
politieke partijnamen. Als de partij
Democraten of Zelfstandigen heet,
laat die naam zich slecht. afkorten
tot D of Z en zouden we een naam
hebbe~ die qua naam gunstig afsteekt
tussen de andere politieke partijnamen. Ik geef toe m'n voorkeur voor
een partijnaam van maar êên woord is
nogal persoonlijk bepaald. Ik zou
~een êcht harde arqumenten kunnen

REACTIE OP f1ICKE EN KEPPLER
v a n J . lv i e g e r s
Bij het lezen van de Democraat van
februari 1979 vielen mij twee ingezonden brieven op die in hun strekking nogal met elkaar in tegenspraak zijn. W. Micke (pag.20)
geeft een interpretatie van de
trits vrijheid, gelijkheid en broederschap waar ik mij heel goed in
kan vinden. J.G. Keppler (pag.27)
verklaart deze 'wortels van de maatschappelijke ontwikkeling' slechts
van toepassing op een deel van de
mensheid.
In de eerste plaats perkt hij de
vrijheid nogal in. Hij ontkent de
vrijheid om te kiezen voor een wereldvrede zonder atoomWapens. Hij
spoort aan tot een agressiev~ hou~
ding ten opzichte van de Sovjets
door middel van een opvoering van
de tactische nucleaire bewapening.
Hij gaat bij zijn betoog uit van
een eeuwig vijandige houding ten
op~ichte van de veronderstelde militaire tegenstander en dwingt daarmede ook die 'tegenstander' te volharden in een militair vijandig
handelen.

aanvoeren waarom het beter zou ZlJn
als een politieke partij een naam
heeft bestaande uit êên woord. Wellicht dat bij één woord, dat zich
niet leent voor afkorting, de associatie met de inhoud van dat woord
wat directer is. Absolute voorwaarde
is en blijft dat de naam de inhoud
kernachtig en juist weergeeft.
Conclusie
Ik heb in dit stuk twee voorstellen
gedaan voor een nieuwe naam voor onze partij. Het ene voorstel, Zelfstandigen, met'wat meer aarzeling
dan het andere, Democraten. Eigenlijk heb ik een voorstel of of naam~
verandering öf naamsaanpassing gedaan. Ik wil voor éên van die twee
mogelijkheden geen voorkeur neerschrijven omdat het me er vooral om
te doen was de partij er op te attenderen dat het overweging verdient
de naam van onze part1j met en in re·
latie tot de grondslagen ter discussie te stellen. We kunnen er ons op
dit punt niet van afmaken met de
misschien niet zo onbegrijpelijke
gedachte dat naamsverandering nu
niet van zo veel belang lijkt. Ik
geloof dat we goed moeten beseffen
dat als er ooit een goede kans komt
de partijnaam te veranderen of aan
te passen dat nu is gelijk met het
vaststellen van de grondslagen.
Het kan niet zo zijn dat die kans
voorbij gaat zonder dat we ons dat
voldoende bewust zijn geweest.
(van redakt;ie!Jege bekort)

Ook ontkent hij de gelijkheid enerzijds maar onderstreept die daarentegen in negatieve zin. Gelijk zijn
de mensen voor hem in die zin dat ze
elkaars vijand~n zijn. Ook zijn alle
burgers gelijk in het feit dat ze
door militairen in gijzeling worden
gehouden door middel van strategisc~
kernwapens. Ongelijkheid neemt bij
hem ook een belangrijke plaats in:
de één is per definitie de agressor
en de ander is daarmee blijkbaar
heel vredelievend: "IJij zullen zelf
niet, nooit beginnen." Deze ongelijkheid is echter slechts schijn:
tactische kernwapens zijn bedoeld
als vechtwapens en maken daarmee
van,de NATO een potentiële agressor. De mensenrechten tellen voor
hem (blijkbaar) alleen maar in het
klein: het in gijzeling houden van
een groot deel van de wereldbevolking met behulp van de westerse
strategische kernwapens valt er
blijkbaar niet onder.
Zijn benadering van de begrippen
vrijheid en gelijkheid maken een
'partnership' op mondiaal niveau al
per definitie onmogelijk. Een grote
groep van de wereldbevolking wordt
hiervan bij voorbaat al uitgesloten.
Deze mensen worden min of meer als
medemensen afgeschreven.
doo~ezen op blz. 15
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VRIJDAGAVOND IN AMSTERDAM
Het voor~aarscongres begint op vrijdag 23 maart 's-avonds om acht uur. Om elf uur wordt de
vergader1ng ge~chorst. Wat ~an? Onderda~.in Amsterdam is schaars en duur. De terugreis naar
uw woonpl~~ts 1s ver ~n saa1. De gastvrlJe Amsterdamse afdeling van D'66 biedt u een méér
dan redellJk alternat1ef:

SLAPEN EN FEESTEN IN AMSTERDAM
Teneinde u in staat te stellen beide congresdagen bij te wonen, hebben op z'n minst 100 Amsterdamse D'66-ers hun logeerkamer ter beschikking gesteld. Om hiervan gebruik te maken
hoeft u slechts te bellen naar een van de twee volgende coördinatrices, die u in verbinding
zullen stellen met degene die u passende logies kan bieden:

Fiet Opdenberg

020- 189813

ná 11.00 uur

Peggy Wilkinson

020-230669

van 11.00 tot 20.00 uur

Eén hele avond en dan nog een héle dag congresseren zonder een vrolijke onderbreking, houdt
bijna niemand vol. Daarom geeft de afdeling Amsterdam op vrijdagavond vanaf elf uur een
GEWELDIG FEEST.
De opzet van dit feest wordt nog angstvallig geheim gehouden. Maar, de Amsterdammers kennende, kunne~ wij alleen maar zeggen:

DIT WORDT EEN GEWELDIGE VERRASSING!

ALS U WILT STEMMEN BRENG DAN UW LIDMAATSCHAPSKAART MEE

ZIE BLADZIJDE 1 VAN DEZE DEMOCRAAT

kinderen
KINVEROPVANG
Ook de /UndeAen zijn weeA van hMte
welkom (op za:teAdag) . UJ.li u voo!L 21
maMt even aan het -beCJLeta!Uaa:t .ta:ten
weten ofi uw /UndeAen hieAvan ge.btwA..k
w~en maken?
-
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BALANS PER 31 DECHIBER 1978 VAN DE VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66, 's-Gravenhage
ACTIVA

1
1

I

I

Kantoorinrichting en -machines
Votometer
Voorraad brochures, enz.
Vorderingen:
- contributies 1977 en 1978,
respectievelijk 1977
- subsidie omroep
- depotbedrag P.T.T.
- aanloopkosten pand Bezuidenhoutseweg
- overige vorderingen
- Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66,
's-Gravenhage
Geldmiddelen

PASSIVA
per 31-12
per 31-12
1977
1978
f.
f.
10.038
5.187

-

p.m
8.320
1.845
3.650
7.854
19.940

-

195.896

-

p.m
8.222
6.654

-

-

14.148
5.000
152.995

per 31-12 per 31-12
f.
1978
f.
7.188
75.768
50.000
-

Verkiezingsfonds
Gebouwenfonds
Schulden en nog te betalen kosten:
- crediteuren
- vooruitontvangen contributies
- ·vooruitontvangen abonnementen Democraat
- nog te betalen kosten
- nog te betalen belastingen
- afdracht afdelingen
·- subsidie verkiezingen Europees Parlement
- Stichting Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 0'66, 's-Gravenhage
!~Z§

Vermogen begin boekjaar
"/.
Saldo dit boekjaar

I

41.518
15.262

-

60.582
12.842

-

46.619
2.660
100
42.589
6.267
1. 536

15.124

-

422

-

!~ZZ

77.212
"/. 55.694

Vermogen eind boekjaar
242.692

79.598
10.680

6.256

21.518

197.057

242.692

=:;::=====

=======

197.057
=======

p.m.

p.m.

420.000
350.000

-

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1978
EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1978.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
1. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen
voor de nominale bedragen.
2. Kantoorinrichting en -machines, votometer
Opgenomen voor de aanschaffingswaarde, c.q. taxatiewaarde
onder aftrek van lineaire afschrijvingen, berekend op basis
van de aanschaffingswaarde en de geschatte economische
levensduur.
3. Voorraad brochures, enz.
Wordt P.M. opgenomen.
4. Vorderingen
Opgenomen voor de nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor oninbare debiteuren.
5. Geldmiddelen
Het bedrag van de beleggingsrekening bij de Rijkspostspaarbank is verpand in verband met de verplichte aanbetaling bij
de koopprijs van het pand Bezuidenhoutseweg 195, 's-Gravenhage.

Bezittingen en schulden afdelingen
Koopverplichting pand Bezuidenhoutseweg 195, 's-Gravenhage
waarvan gedekt door hypotheek

=ZQ,;QQQ

-

=======

6. Verkiezingsfonds
Betreft naast het saldo uit 1977 de in 1978 ontvangen bijdragen e.d. van derden en de bijdrage uit de partijkas onder
aftrek van de ten laste van 1978 komende kosten.
7. Gebouwenfonds
Betreft een in 1978 gevormd fonds voor de verwerving van een
eigen pand.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1978 VAN DE VERENIGING POLITIEKE PP.RTIJ DD10CRATEN '66, 's-Gravenhage
11-------

BATEN

1978
f

Contributies
Nagekomen contributies voorgaande
jaren
Bijdragen en schenkingen
Schenkingen middels niet te betalen
declaraties
Rente ·bank en giro
Rente Stichtihg Wetenschappelijk
Bureau D' 66, 's-Gra ven ha ge
nagekomen over 1976
Regeringssubsidie Radio en T.V. :1978
1977
Congresgelden en -bijdragen
Opbrengst huur votometer
, Democraat
/Inkomsten secretariaat
Inkomsten. financiële administratie
Doorbelaste huisvestingskosten
Overige inkomsten
!Totaal baten
Nadelig resultaat 1978
Nadelig resultaat 1977

-667.189
11. 118
1.554

begrotilig
f.
700.000
2.000
2.000

LASTEN

1977

f.

f.

397.631
475
1.984

129.513
8. 521

67.168
3.589

300
5.845
3.388
18.055
950
30.580
29.539
2.756
7.200
4.467

3.279

920.975
15.262

15.000
13.654
22.916
15.000
5.000
20.000
7.200
2.000
768.200

1978

9.499
2.959

~I

~

5

536.009

begrüt1 nn

f.

-

Kosten secretariaat
228.555
Kosten financiële administratie
77.352
Huisvestingskosten
20.151
Kosten hoofdbestuur
149.487
Democraat
92.672
Publiciteitskasten
54.555
Kosten congressen
28.394
Kosten Adviesraad
9.946
Bijdragen aan de regio's
97.470
Bijdrage aan Verkiezingsfonds
50.000
Subsidie Wetenschappelijk
Bureau D'66,'s-Gravenhage 48.769
Subsidie Stichting Politiek
Scholings- en Vormingsinstituut, 's-Gravenhage
11.464
1978:
·;. 1.860
1977:
Accountantskosten
15.796
Toevoeging aan voorziening on629
inbare debiteuren
Toevoeging aan gebouwenfonds
50.000
Overige lasten
2.857
Onvoorzien en reserveringen

175.600

936.237

768.200

58.000
17.400
32.000
70.000
95.000

1977
f.
209.203

18.000
80.000
50.000

26.320
15.053
73.959
53.788
52.868
21.075
2.614
22.360
60.000

50.000

32.000

31.000
15.000

2.509
15.080
2.000

50.000
2.874
262 00

55.694
936.237
·=======

768.200

ADVIES VAN DE FINANCIELE COMMISSIE OVER DE
JAARREKENING 1978
De financiële commissie adviseeYt de Algemene Ledenvergadering volgens artikel 58 van het Huishoudelijk
Reglement, de jaarstukken over 1978, zoals hierboven
gepresenteerd, ongewijzigd goed te keuren en vast te
stellen.
namens de financiële commissie,
Riek ten Have, voorzitter

591. 703

591.703

ACCOUNTANTSVERKLARING
Wij hebben de jaarrekening 1978 van de Vereniging Politieke
Partij Democraten '66, 's-Gravenhage, gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oord~el, d~t deze
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de Vereniging op 31 december 1978 en van het resultaat over 1978.
In de jaarrekening zijn de jaa~rekeningen van de - zelfst~
dig optredende- regio's en afdelingen niet ·begrepen.
Haarlem, 26 januari 1979
Klynveld Kraayenhof en co.
accountants

IV

VERKIEZINGSFONDS
RESULTATENOVERZICHT OVER 1978
Saldo begin 1978
Bij: - bijdrage uit de partijkas f. 50.000
- intrest postgirorekeningen
545
- opbrengst verkoop verkiezingsmateriaal
58.852
- bijdragen, donaties en
schenkingen
98.606
- diverse baten
9.733

75.768

217.736
f.293.504
Af:

- personeelskosten campagnesecretariaat
f. 32.706
- kosten werklocatie campagne-secretaria at
3. 200
- instructie- en vergaderkosten
9.215
-materiaal, advertenties
e.d. voor ProVinciale
Statenverkiezingen
160.616
-materiaal, advertenties
e.d. voor Gemeenteraadsverkiezingen
73.279
- kosten Europese Verkiezingen
1.479
--voorziening voor oninbare
debiteuren
5.000
-diverse algemene kosten
.821

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN BATEN EN LASTEN
1. Baten
~aten van een boekjaar worden verantwoord de
op dat boekjaar betrekking hebbende ontvangsten,
ook wanneer deze in een ander boekjaar worden
ontvangen, met uitzo'ndering van:
- ontvangen giften, ~onaties en bijdragen
- opbrengsten Democraat
- opbrengsten verhuur votometer
waarvoor het kasstelsel wordt gehanteerd.
2. Afsçhrijvingen. Lineaire afschrijving over de
aanschaffingswaarde, c.q. taxatiewaarde op basis
van 33 1/3 %, c.q. 20 %.
3. Overige lasten. Komen ten laste van het boekjaar
waarop zij betrekking hebben.

d~~ De partijdie
aan MORGEN denkt.
286.316

Saldo ultimo 1978

f.

7.188

ningmeester, ook de minimumcontribustaan om de penningmeester schriftetie een onevenredig groot offer.
lijk vermindering c.q. ontheffing
De derving aan inkomsten die invoevan de contributieverplichting te
VOORSTEL CONTRIBUTIEREGELING 1980
.ring van de nieuwe contributieklasse
verzoeken.
met zich brengt, kan worden gecompen- De huidige progressie in de contriseerd door een verhoging van de conbutietarieven naar gelang van het beVoorzover het op dit moment reeds
tributieklasse voor belastbare inkolastbare inkomen toeneemt, verloopt
valt te beoordelen,' werkt de contri- mens
tot f. 20.000,- van f. 35,- naar onregelmatig. De sterkste progressie
butieregeling voor 1979 niet onbevref. 40,-.
treedt op bij de middencategorieën.
digend. Het blijft echter de vraag
Ook huisvrouwen zonder eigen inkomen, Voor de contributieregeling 1980
of het gemiddelde van f. 70,- conwordt voorgesteld een uniforme ·stijtributie per lid, waarvan bij de op- vallen in principe in de klasse van
f.
40,-,
maar
kunnen
bij
een
(ter
ging van de contributie van f. 30,stelling van de begroting voor 1979
eigen beoordeling) moeilijke finanper f. 10.000,- stijging van het beis uitgegaan, zal worden gehaald.
ciële gezinssituatie opteren voor de
lastbare inkomen. Dit resulteert in
Op het Voorjaarscongres zullen- de
nieuwe f. 2-5,- klasse.
de volgende contributieklassen:
dan bekende cijfers en de prognose
Voor andere leden met financiële provoor het verdere jaar, hierover nablemen, blijft de mogelijkheid beder inzicht moeten verschaffen.
Voor 1980 wordt voorgesteld,.uitgaande van de regeling voor 1979, enige
1980
1979
verfijningen aan te brengen, teneinbelastbaar inkomen tot f. 20.000,- contributie
f. w.=
f. 35;de met name de systematiek en dnar55,boven
20.000,60,m~e de duidelijkheid en herkenbaar30.000,90,90,heid van de contributieregeling te
140,40.000,120,bevorderen.
50.000,150,Voorgesteld wordt de·contributie
60.000,180,175,voor jongeren tot 20 jaar zonder
70.000,210,eigen inkomen, té handhaven op f.15.210,80.000,240~maar daarnaast een nieuwe contributieklasse in te voeren van f. 25,Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
voor jongeren van 20 tot 25 jaar
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 juli.
zonder eigen inkomen, en onder deze
Degenen die in de tweede helft van het jaar lid worden, betalen de helft
klasse tevens de volgende twee catevan de jaarcontributie. Degenen die nà 1 november lid worden, zijn geen
gorieënte brengen, te weten bejaarcontributie verschuldigd over het lopende jaar, maar worden opgewekt een
den met alleen AOW-inkomsten en werk- (vrijwillige) bijdrage te storten in het Verkiezingsfonds giro 1.000.000.
lozen. Van d~ze categorieën vraagt,
gezien de frequente v,erzoeken tot
JAN PREVOO, penningmeester
contributievermindering aan de penCONGRESSTUK

T C D 2
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KANTTEKENINGEN BIJ DE JAAR~
REKENING OVER 1978

VOORSTEL FINANCIELE BIJDRAGE AAN DE REGIO'S IN 1980
Het stemt tot tevredenheid dat het
Het Hoofdbestuur stelt de ALV voor om voor 1980 de aanvullende bijdrage op
voor het eerst mogelijk is om aan
f. 2,- per contributiebetalend lid vast te stellen, zodat, tezamen met het
het voorjaarscongres het financiële
basisbedrag van f. 10,- per lid, in 1980 f. 12,- per contributiebetalend lid verslag over het voorafgaande jaar
aan de regio zal worden uitgekeerd, met dien verstande dat, als het contriter goedkeuring en vaststelling voor
butiebetalende ledental x f. 12,- voor een regio een kleiner bedrag dan
te leggen. Tezamen met de eveneens
f. 5.000,- (resp.· voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders f. 1.000,-) oplevert, in het voorjaarscongres vast te steleen bedrag van f. 5.000,- (ZIJP f. 1.000,-) aan de betreffende regio zal
len contributieregeling en de regeworden uitgekeerd.
ling voor de bijdrage aan de regio's,
Onder contributiebetalende leden als hier bedoeld, vallen niet de leden,
wordt zo het fundament gelegd voor
die f. 15,- contributie bet?len.
de in het najaarscongres aan de orde
te stellen begroting voor het komenTOELICHTING
de jaar.
Uit het overleg van de landelijke penningmeesters met de regiopenningmeesHet jaar 1978, met dubbele verkieters is gebleken dat de meeste regio's behoorlijk uit de voeten kunnen met
zingen en een snelle groei van het
de bijdrage van f. 12,- per 1id. Er bestaan echter knelpunten in een aantal
activiteitenprogramma van de partij,
regio's met een klein aantal leden en· een grote geografische spreiding van
heeft grote financiële eisen gesteld.
de leden over de regio.
·
Desondanks is het gelukt om het naTer illustratie de navolgende cijfers:
delige saldo tot een relatief geringe omvang beperkt te houden en is
1.
2.
3.
4.
5.
een
verdere stap gezet op de weg
Groningen
4.395 596
103
493 x f .12
f. 5.916
naar een gezonde financiële strucFriesland
316 x 12
2.980 375
59
3.792 tuur.
Drenthe
2.889 355
54
301 x 12
3.612
Overijssel
5. 725 707 - 105
602 x 12
7.224 Wat minder tot tevredenheid stemt,
Gelderland
9.995 1215
157
1058 x 12
12.696 is het grote aantal leden van de parUtrecht
1147 x 12
13.764 tij dat geen contributie betaalt.
11.340 1285
138
Noord ho 11 and
21.660 2462 - 384
2078 x 12
24.936 Het aantal betalende leden van de
Zuid-Holland
25.850 2941
369
2572 x 12
30.864 partij bedroeg per 31 december jl.
Noord-Brabant
8.000 989
123
866 x 12
10.392 9.957, na aftrek van 630 leden die
Limburg
2.475 316 - 47
269 x 12
3.228 noch over 1977, noch over 1978 hun
Zeeland
1.565 196 - 25
171 x 12
2.052 contributie hadden voldaan, en 1552
Zuidelijke IJsselmeerp.
605
71 13
58 x 12
696 leden die alleen over 1978 hun contributie niet hadden betaald. Gef. 97.470 11485
1581
f.119.172 zien deze aantallen, heeft de begro9931
ting voor 1979, die uitgaat van
1. Ontvangen bedrag over 1978
14.000 betalende leden per einde
2. Leden per 1-1-1979, excl. niet-contributiebetalers 1977' incl.niet1979, een nog ambitieuzer karakter
betalers 1978
dan reeds werd verondersteld.
3. niet betalers 1978 per 1-1-1979
Eerste zorg van de penningmeester
4. betalende leden per 1-1-1979
blijven de contributie-inkomsten.
5. uit te betalen bedrag over 1979, afgezien van ledengroei van 1 januari op Het aantal leden van de partij möét
1 augustus 1979. De hefft van dit bedrag, t.w. f. 59.586,- is begin fegroeien en alle leden möéten meebebruari jl. aan de regio's overgemaakt.
talen. Gezien de electorale successen die verschillende enquêtes ons
Uit bovenstaande cijfers blijkt een
een berekening van de bedragen die
toedenken en gezien het ledenbestand
groei van het totale bedrag aan reextra zouden worden uitgekeerd, als
van andere partijen, moet er een
giobijdragen van 1978 op 1979 van
de regeling reeds op dit moment van
groot reservoir van potentiële leden
ruim 22% (nog afgezien van enige
kracht was (en ~r geen groei van het
bestaan, dat op alle mogelijke magroei in het ledental tussen 1 januledenbestand op zou treden tussen
nieren zal moeten worden aangeboord.
ari en 1 augustus 1979), met echter
1 januari en 1 augustus 1979):
.
Leden
en verkiezingen zijn de twee,
vrij aanzienlijke regionale verschil- Friesland f.5000- f.3792 = f.1208
overigens samenhangende, items die
len.
Drenthe
3612
1388
de ·positie van de partij, ook finanHet lijkt gewenst elke regio een fiLimburg
3228
1772
cieel, bepalen.
nancieel bestaansminimum te garandeZee 1and
2052
2948
Zorg voor de inkomstenkant is des te
ren, in die zin dat een minimumbeZIJP
1000 696
304
meer·geboden, gezien het uit de jaardrag in de regiobijdrage wordt ingecijfers te halen beeld van een verbouwd, overeenkomende met de min of
f. 7620
dere verschuiving aan de uitgavenmeer vaste lasten die het functioneren van een regio met zich brengt.
De werkelijke bedragen voor 1980 zijn kant naar vaste, in de zin van min
of meer onvermijdbare lasten, bepaald
Hoewel op dit moment een exact iriafhankelijk van het ledental per 1
zicht in de kostenstructuur van de
januari en 1 augustus 1980, de peil- o.a. door genomen en te nemen besluiregio's nog ontbreekt, lijkt het de
data voor de regiobijdragen over 1980. ten van de ALV en andere partij-organen. Hierbij valt te denken aan
landelijke penningmeesters niet irIn de op het najaarscongres in te
de "vaste"organisatiekosten, de perreëel deze lasten voorshands op
dienen
begroting
voor
1980,
zal
bij
soneelskosten en de huisvestingskosf. 5.000,- te stellen (voor de Zuideaanname van het voorstel een zo goed
ten.
lijke IJsselmeerpolders, met een uimogelijk ingeschat bedrag aan eventu- De meerjarenraming, zoals deze op het
termate gering aantal inwoners,
ele meerkosten worden,verwerkt.
f. 1.000,-).
'
afgelop~n najaarscongres in Breda
aan de orde is gesteld, lijkt op dit
Als illustratie van de orde van groot- De regio's dienen ervan doordrongen
moment nog geen herziening te behoete van de verhoging van het totale be- te blijven dat zij een verdere verhoging van de regiobijdragen zelf in
drag aan regiobijdragen, die uit boven.
de hand hebben via een succesvolle
Er hebben het afgelopen jaar geen
venstaande minimumbijdrage-regeling
ledenwerving. PREVOO,penningmeester
schenkingen van f. 2.500 of meer
kan voortvloeien, volgt hieronder
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plaatsgevonden, anders dan middels
door de partij niet te betalen declaraties.
Goedkeuring van de jaarrekening 1978
houdt dêcharge in van Erna Maas als
penningmeester tot 3 november 1978
en van de hujdige penningmeester
voor de rest van het jaar.
Wij willen op deze plaats Erna nog
eens bedanken voor het ongelooflijk
vele en voortreffelijke werk dat hij
heeft verricht. In zeer korte tijd
is door hem een uitermate efficiënt
werkend financieel apparaat opgeboUwd. Hij heeft zijn opvolger een
voorbeeldig beheerde boedel nagelaten.
Tevens past een woord van dank aan
de financiële administrateur, die
met grote inzet aan het financiële
front, de in $nel tempo toenemende
werkzaamheden is blijven beheersen.
Tenslotte een woord van dank aan de
leden van de Financiële Commissie,
die o.a. via talrijke formele en
informele adviezen het financiële
beleid van de partij mede vorm hebben willen geven.
JAN PREVOO, penningmeester

0'66 EN DE JONGEREN
De najaars-ALV verstrekte de volgende opdracht:
in breed overleg met andere partijleden zoeken naar een organisatievorm waarin de jongeren zich thuis
kunnen voelen.
Er zijn daarna een 100-tal jongeren
aan het werk gegaan; veel vergaderd
en veel papier gebruikt.
Het resultaat is nu twee voorstellen
waar de Algemene Ledenvergadering
op 23 en 24 maart a.s. over moet
beslissen.
CONGRESSTUK .TC D 4
De werkgroep Groenewegen e.a. legt
het volgendepesluit voor:
Oe Algemene Ledenvergadering van
de politieke partij D'66 op 23 en
a4 maàrt 1979 in Amsterdam in vergà~ering bijeen,
·
Overwegende
- dat er bij de D'66 jongeren een
behoefte bestaat aan een vorm van
organisatie binnen de partij
- dat de commissie D'66 jongeren
duidelijk in haar rapport aangeeft welke deze behoefte precies
is en waardoor zij veroorzaakt
wordt
- tevens in haar rapport aangeeft
hoe een dergelijke organisatie
binnen de bestaande partijstructuur kan functioneren.

van oordeel zijnde
- dat een organis~tieverband van
jongeren binnen D'66 tegemoet komt
aan de wensen van veel jonge partijleden.
Besluit
een commissie ad hoc, bestaande uit
jongeren en in nauwe samenwerking
met het hoofdbestuur, opdracht te
geven de nauw aan de partij verbonden jongerenorganisatie verder uit
te werken en het najaarscongres in
1979 een voorstel te doen omtrent
Statuten en·Huishoudelijk Reglement
van die jongerenorganisatie.
En gaat over tot de orde van de dag.

niet uitgesloten moet worden, dat in
een later stadium - bijv. als D'66
meer dan 20.000 leden zal hebben een
verdere aanpassing van de procedures
gewenst is. In deze fase volstaat
het Hoofdbestuur echter graag met
het volgende.
De kriteria, die de kommissie heeft
geformuleerd voor haar voorstellen,
zijn naar hun geest en hun formele
inpoud zozeer tekenend voor onze
partij, dat het Hoofdbestuu~ ze onverkort aan het congres wil presenteren.
Deze kriteria luiden als volgt:
- het besluitvormingsproces moet zo
gelijk mogelijk toegankelijk zijn
voor alle leden
CONGRESSTUK
T t D 5
- het proces moet eenvoudig en doorzichtig zijn
De werkgroep Bas van Vliet e.a. legt
- het moet administratief en organihet volgende besluit voor:
satorisch zo eenvoudig mogelijk
De Algemene Ledenvergadering van de
zijn en op zijn minst niet reeds
op het eerste gezicht onuitvoerpolitieke partij D'66 op 23 en 24
baar.
maart 1979 in Amsterdam in vergade- het moet een voortvarende besluitring bijeen,
vorming niet meer belemmeren dan
Besluit
nodig is voor dè participatie van
alle leden
het hoofdbestuur op te dragen uit- het moet stimulerend en inspirerend
voering te geven aan het voorstel
werken voor de leden.
van een door de werkgroep voorgesteld
organisatie-model van het jongerenVoorts on~erschrijft het Hoofdbestuur
verband, in nauwe samenwerking met
van harte de gedachte, dat deALV's
de door de ALV in Breda in het leven essentieel zijn voor het funktionegeroepen commissie.
ren van een partij met de achtergronden van D'66. Een ALV met een
En gaat over tot de orde van de dag.
andere grondslag dan een volstrekte
openheid, participatie en beslissings·
De beide werkgroepen hebben bij de
bevoegdheid zal .daarom zolang mogedoor hen voorgestelde besluiten zeer lijk vermeden moeten worden. \Jel
uitvoerige toelichtingen geschreven. moet er voor worden zorg gedragen,
Zö uitvoe~ig, dat het in deze CondatdeALV's met overzichtelijke
gresdemocraat niet meer v1as in te
en belangrijke besluitvormingsprocespassen.
sen aan de slag kunnen en niet belanden in een wirwar van besluitjes; ·
De toelichtingen op beide voorstelook
dat is een eis van funktionerende
len zullen aan de congresgangers
demokratie.\Dit leidt ertoe, dat de
ter hand worden gesteld.
belangrijke besluiten zich op overzichtelijke
wijze moeten aftekenen
Congresstuk T C D fi .
en dat de besluitvorming daaromtrent
vindt u op blz. VIII
helder en begrijpelijk moet zijn.
Het Hoofdbestuur sluit zich dan ook
aan bij de volgende algemene konkluCONGRESSTUK T C D 7
sies van de kommissie:
KONKLUSlES OVER BESLUITVORMING a) handhaaf deALVals hoogste partij-orgaan
b)
verbeter
de methoden van voorbeHet Hoofdbestuur heeft met erg veel
reiding, o.m. door deze over een
waardering kennis genomen van de·reveel langere periode uit te streksultaten van de werkzaamheden van de
ken. De voorbereiding biedt de
Hoofdbestuurs-kommissie Besluitvorleden veel betere kansen op ak- .
ming. Deze resultaten zijn voor het
tieve paricipatie dan de ALV zelf;
eerst gepresenteerd in de Democraat
het vooroverleg leidt tot een
8/78 en zijn daarna voorzien van
kristallisatie van standpunten
reakties ~an een aantal leden (z~e
en tot een concentratie van de
o.m. Democraat l/79-blz.26). ,
ALV~diskussies op kernvragen
Dit all es ove·rwegende is het Hoofdc) schep ruimte voor een zinvoller
bestuur tot een aantal voorst~llen
funktioneren van de ALV zelf door
aan het Congres gekomen, dat u hierselektie van alleen die voorstelonder aantreft. Bij deze voorstellen
len die op zulke kernvragen bespeelt een belangrijke rol, dat het
trekking hebben
HB zolang mogelijk optimaal wil
blijven beantwoorden à~n de kriteria d) schep ruimte voor secundaire besluitvormingswegen voor die zaken
die de kommissie zelf voor haar opdie niet op de agenda van de ALV
lossingen stelt. Dit betekent, dat
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konden worden geplaatst of die
niet op de ALV konden worden afgerond.
Het Hoofdbestuur komt op grond hiervan tot de volgende stellingen:
1. Het is van groot belang, dat ruim
van te voren belangrijke onderwerpen van een congres worden
vastgelegd, opdat de leden zich
k~nnen voorbereiden op de diskussie er over. Het vaststellen van
deze onderwerpen is niet alleen
een zaak van het Hoofdbestuur.
2. Als deze items eenmaal vastliggen
moet de diskussie er over ter
voorbereiding van een congres
goed begeleid in de afdelingen
plaats vinden, opdat op een congres ook werkelijk over de belangrijke verschillen van opvatting besluitvorming kan plaats
vinden.
3. Een zwaanlegend onderdeel hiervan
het bijeenbrengen, ordenen en
samenvoegen van de amenqementen.
4. Dit alles moet gezien worden in
het licht van het grote belang,
dat D'66 hecht aan haar ALV's.
Het Hoofdbestuur legt daarom aan het
congres de volgende resolutie voor:
HB-RESOLUTIE 2
9e Algemene Ledenvergadering van
D'66, in vergadering bijeen op 23
en 24 maart 1979 te Amsterdam, heeft
met waardering kennis genomen van de
nota van de Kommissie Besluitvorming
Overwee~

dat de besluitvormingsprocessen binnen D'66 moeten voldoen aan de volgende kriteria:
- het besluitvormingsproces ·moet zo
gelijk mogelijk toegankelijk zijn
voor alle leden
- het proces moet eenvoudig en doorzichtig zijn
- het moet administratief en organisatorisch zo eenvoudig mogelijk
zijn en op zijn minst niet reeds
op het eerste gezicht onuitvoer~
baar
- het moet een voortvarende besluitvorming niet meer belemmeren dan
nodig is voor de participatie van
alle leden
- het moet stimulerend en inspirerend werken voor de leden;
Overweegt
dat de Algemene Ledenvergadering van
D'66 met haar eigen wijze van funk~
tioneren en haar maximale openheid
en participatiemogelijkheden, een
zeer getrouwe afspiegeling is van
de partijopvattingen over democratie en gelijkwaardigheid van mensen;
Tekent hierbij _aan
dat de groei van de partij het noodzakelijk maakt organisatorische
maatregelen te treffen, die de hierboven weergegeven wijze van funktio-

neren ook in de toekomst ~1aarborgen;
Draagt het Hoofdbestuur op:
1. over de belangrijke diskussieonderwerpen van een congres minstens een half jaar vóór dat
congres overleg te plegen met de
Adviesraad;
2. een congresvoorbereidingskommissie in te stellen, die onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur, zorg draagt voor een
partijdiskussie over de onder
1. vastgestelde onderwerpen, die
de participatie van zoveel mogelijk leden waarborgt en die de
essentiële beslispunten helder
aan het daglicht brengt;
3. voorzieningen te treffen, die
het mogelijk maken, dat de rap-.
portagekommissie haar ordeningstaak met betrekking tot de ingediende amendementen effektiever
kan vervullen dan tot op heden
het geval is;
en gaat over tot de orde van de dag.
CONGRESSTUK
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ADVIESCOMMISSIE
KANDIDAATSTELLINGEN
De gang van zaken rondom de kandidaatstelling voor het Europees Par1ement heeft enigermate aangetoond,
dat de Algemene Ledenvergadering er
op het afgelopen najaarscongres yerstandig aan heeft gedaan art. 108
aan het Huishoudelijk Reglement toe
te voegen. Op grond daarvan is het
Hoofdbestuur nu verplicht eenmaal
per jaar een voorstel te doen omtrent het al dan niet instellen van
een adviescommissie voor kandidaatstellingen voor landelijke verkiezingen en de samenstelling van die
commissie.
Het instellen van een dergelijke
adviescommissie geschiedt ditmaal
vanwege de mogelijkheid van tussentijdse verkiezingen bij de val van
het kabinet. Het instellen van de
commissie behoeft niet te worden
opgevat als de uitspraak van een
politieke verwachting van zo'n val
van het kabinet en de gevolgen daarvan. Het is een organisatorische
voorziening, die het Huishoudelijk
Reglement van de Algemene Ledenvergadering vraagt.
Het Hoofdbestuur is van mening, dat
bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een dergelijke adviescommissie gewenst is. Het is lang niet onmogelijk, dat het aantal kandidaten
groot en de bekendheid van een deel
ervan bij de leden gering zal zijn.
Het is dan niet alleen moeilijk
voor de leden om gefundeerd te oordelen, maar voor minder bekende en
wel geschikte kandidaten bovendien
vrijwel ondoenlijk om tussen de

'gevestigde' namen te komen. Een
adviescommissie zal zowel de leden
gefundeerd kunnen informeren als
aandacht kunnen besteden aan minder
bekende kandidaten.
Wat de samenstelling van de commissie betreft, is er een aantal varianten denkbaar. De commissie moet
objektiviteit koppelen aan kennis
van de eisen die de te verdelen
plaatsen stellen. Bovendien dienen
in de commissie personen zitting
te hebben, die het opereren van mensen op allerlei niveau's kunnen volgen. Deze commissie legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het vervullen van haar
taak.
Op grond van het bovenstaande legt
het-Hoofdbestuur de Algemene Ledenvergadering het volgende conceptbesluit voor.
HB-RESOLUTIE 1
De Algemene Ledenvergadering van
D'66 in congres bijeen op 23 en 24
maart 1979 te Amsterdam
overwegende
dat de samenstelling van kandidatenlijsten voor landelijke verkiezingen
niet naar behoren kan geschieden als
de leden niet beschikken over ruim
inzicht in de politieke en inhoudelijke kwaliteiten van kandidaten;
dat in een snel groeiende partij als
D'66 dit inzicht steeds moeilijker
te verwerven is voor. individuele leden;
besluit
tot het voorjaarscongres 1980 een
adviescommissie in te stellen op
grond van artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement en de commissie
op te dragen hetgeen voor voorkomende
gevallen in dat artikel is vastge- ·
legd;
besluit
dat de commissie een lijst van twintio namen in een aanbevolen volgorde
zal vaststellen
besluit
in de commissie vijf personen te benoemen bij afzonderlijke verkiezing
besluit
een reservelijst van vijf personen
voor.de commissie bij bovenvermelde
verkiezing vast te stellen voor het
geval dat één van de leden van de
commissie zich kandidaat stelt voor
de desbetreffende verkiezing
draagt de commissie op
over de criteria, die zij bij de
lijstsamenstelling hanteert, overleg
te plegen met de voorzitters van de
Tweede Kamerfraktie en het Hoofdbestuur.
In. het c.on.g!te6boek zal een. voO!tdfc..a.c.h-t
vaalt deze c.omm~~ie waltden opgenomen..

VIII
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Ter vervanging van de huidige paragraaf 3.1 uit het
BELE IDSPROGRA~1 stelt het Hoofdbestuur de vo 1gen de
tékst voor:
HOOFDSTUK 3
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Inleiding
3.LL
Ruimtelijke ordening is een van de instrumenten waarmee
het welzijn van de samenleving kan worden bevorderd.
Het schept de· ruimte 1ij ke voorwaarden voor menselijke
activiteiten, zoals wonen, werken en het gebruik maken
van voorzieningen in hun onderlinge samenhang en voor
·de mate waarin het leefmilieu gezond, aantrekkelijk en
veilig kan zijn.
Het Ruimtelijk-Ordeningsbeleid dat D'66 voorstaat moet
de ruimtelijke voorwaarden scheppen, waarbinnen zich
een wijze van samenleven kan ontwikkelen waarin alle
individuen gelijkwaardige ontplooiingsmogelijkheden
hebben. Wij moeten daarbij beseffen, dat het natuurlijke
milieu beperkingen heeft en dat zijn hulpbronnen eindig
zijn.
In het huidge beleid kunnen de volgende knelpunten gesignaleerd worden.
- Een snel toenemend beslag op de aanwezige ruimte per
hoofd van de bevolking voor sociale en economische
activiteiten. Steden en dorpen breiden zich sterk
uit; dit geldt eveneens voor bedrijfsterreinen. De
toenemende afstanden tussen met name wonen en vterken
brengen een steeds groeiende verplaatsingsbehoefte
met zich mee. Deze heeft een steeds meer ruimte-opslokkende en -versnipperende infrastructuur voor verkeer en vervoer tot gevolg.
·
Deze ontwikkelingen gaan direct en indirect ten koste
van in natuurlijk en landschappelijk opzicht waardeva 11 e ge bi eden.
-De behoefte aan ruimte voor het wonen blijft zich
uitbreiden. Dit betekent voor stedelijke gebieden,
dat door de steeds afnemende bevolkingsdichtheid per
ha., het draagvlak voor allerlei hoogwaardige voor.zieningen (bijv. openbaar vervoer, onderv1ijs, musea)
steeds meer uitgehold wordt.
De neergang van de steden wordt nog versterkt doordat
vooral de sociaal sterkeren (vaak gedwongen) de steden verlaten.
In landelijke gebieden betekent de suburbanisatie
naast de al gesignaleerde en nog te noemen problemen
vee]al een sociale ontwrichting van kleinere kernen.
- De steeds toenemende verplaatsingsbehoefte, die vooral
een sterke groei van het autoverkeer tot gevolg heeft,
leidt tot een onverantwoord energiegebruik en een toenemende overlast.
- Het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid is afgestemd
op een verdere ontwikkeling van de samenleving langs
de gebaande paden van de industrialiserende samenleving. Een vergroting van de maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden voor alle mensen wordt in toenemende mate geremd door een voor een groot deel op
automobiliteit'gebaseerde en afstanden-vergrotende
ruimtelijke ordening en zal bovendien steeds meer individuen tot autogebruik dwingen met alle genoemde
ongewenste gevolgen met name voor diegene die van een
auto verstoken zal blijven.
Doelstellingen
3.1.2.

Dit alles in aanmerking genomen, hanteert D'66 de vol-

gende hoofddoelstellingen voor het ruimtelijk ordeningsbeleid.
1. Het zoveel mogelijk concentreren en integreren van
sociaal-economische activiteiten als wonen en werken
'tenzij dit ernstige overlast veroorzaakt) gebruik
makend van de bestaande voorzieningen in en ~abij
de steden. Hierbij dient de groei van het individuele
ruimtegebruik teruggedrongen en een aantrekkelijk
woon-werk-voorzieningen-milieu gecreëerd te worden;
regionale stedelijke structuren dienen gebaseerd te
z1jn op het gebruik van het openbaar vervoer.
2. Veilig stellen en verbeteren van de ecologische en
-indien verantwoord- rekreatieve waarden van natuur
en landschap, waarbij natuurgebieden en waardevolle
landschappen als de Veluwe, Mergelland, IJsseTmeer
(t.1arkermeer!), de Zeeuwse wateren en de ~Jadden zorgvuldig worden beheerd en beschermd; open ruimten
van grote schaal dienen door een zorgvuldig begeleid
inrichtingsbeleid enerzijds als landschap beschermd
te worden en anderzijds een bijdrage te leveren aan
het oplossen van problemen van de steden, in met name rekreatief opzicht.
Stedelijke gebieden
3.1.3.

In stedelijke gebieden zal dit tot de volgende maatregelen moeten leiden:
- een kompleet inrichtingsbeleid waarvan de stadsvernieuwing een integrerend. onderdeel uitmaakt, zodat
een gevarieerde bevolkingssamenstelling kan worden
behouden of verkregen. Ook getalsmatig zal de stadsbevolking zich moeten stabiliseren (voldoende en gevarieerd bouwen).
- versterking van de woonfunctie van binnensteden met
behoud van de verscheidenheid van functies.
-het bouwen van een aantrekkelijk woonmilieu in hoge
dichtheden met zonodig dubbel ruimtegebruik {d.w.z.
parkeren onder de woningen) als voorwaarde voor een
hoogwaardig voorzieningennivo in en rond de steden.
- een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem, dat een
daadwerkelijk alternatief vormt voor het grootste
deel van het autovervoer, gekoppeld aan een selektief
parkeerbeleid in de steden.
- de aanleg en bouw van parkeervoorzieningen aan de toegang tot en .aan de randen van stedelijke gebieden,
gekoppeld aan het openbaar vervoer ("park and ride"
en "kiss al]d ride").
-aandacht voor de veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers: aanleg van fietsroutes en voetgangersgebieden.
- de nodige uitbreidingen van woongebieden dienen in of
direct grenzend aan stedelijke gebieden en in de nabijheid van openbaar vervoersvoorzieningen te worden
gerealiseerd.
Landelijke gebieden
3.1.4.

Bundeling van stedelijke bebouwing mag niet ten koste
van bestaande kleine kernen gaan. Terwille van het beboud van bestaande voorzieningen zijn relatief beperkte
ontwikkelingen noodzakelijk. In kleine kernen dient
sterkere groei dan voor de opvang van de eigen bevolking
nodig is, voorkomen te worden.
Om aantasting van nog open ruimten te vermijden, heeft
bouwen in de kernen de voorkeur boven het bouwen aan de
randen van dorpen en stadjes. Onder alle omstandigheden
·is aanpassing aan de bestaande karakteristieke omgeving
noodzake 1ijk.
Gestreefd dient te worden naar integratie van agrarische
belangen en die van natuur- en landschapsbeheer en
-behoud.

IX

Grensgebieden
Ruim.tel ij ke ordening is grensoverschrijdend. Het nat i anale ruimtelijke ordeningsbeleid dient in een internationaal kader geplaatst te worden. In grensgebieden zal
door de naburige overheden een samenhangend beleid gevoerd moeten worden. Ook in EEG-verband moet hieraan
het nodige worden gedaan.
Wettelijke regelingen

De Zuidelijke IJsselmeerpoldersdienen zo snel mogelijk
een normale bestuurlijke structuur te krijgen en onder
de wet op de ruimtelijke ordening te vallen. Voor het
IJsselmeergebied (Klein-IJsselmeer, r-1arkermeer, IJmeer
en aangrenzende kustgebieden) dient een bestuurlijke
structuur gecreëerd te worden die een goed afgestemd
inrichtings- en beheersbeleid kan waarborgen.
Participatie

3.1.6.

3.1. 7.

Beslissingsbevoegdheden in het kader van de ruimtelijke
ordening dienen zoveel mogelijk bij het laagste bestuurlijke nivo te liggen. Alleen indien en voor zover de
plannen zorg en verantwoordelijkheid van de plaatselijke
overheid beduidend te boven gaan, kunnen deze bevoegdheden door hogere bestuurlijke organen worden overgenomen.
Indien bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen onder de volledige verantwoordelijkheid van hogere overheden vallen
(bijv. vliegvelden), dan dient de mogelijkheid voor die
overheid te bestaan hiervoor de benodigde bestemmingsplannen te vervaardigen.
Overleg met plaatselijke en regionale overheden dient
daarbij verzekerd te zijn. In dat licht bezien wordt
aan (globale!) streekplannen en nationale planologische
kernbeslissingen grote betekenis toegekend. Openheid en
openbaarheid zijn daarbij onontbeerlijk.

In een zo vroeg mogelijk stadium moet de bevolking bij
de beleidsvoorbereiding worden betrokken, in het bijzonder bij de stadsvernieuwing. De inbreng van burgers
bij wettelijke plannen dient van wezenlijke invloed te
zijn op de _besluitvorming. Het bestuur dient zich steeds
ten aanzien van de hierbij .genomen beslissingen te verantwoorden.
Bij de samenwerking tu~sen de verschillende bestuurlijke
nivo's (komplementair bestuur) dient uiterste zorg aan
de democratische besluitvorming op die verschillende
nivo's en aan de controle daarop te worden besteed.
Bestaande beroeps- en bezwaarschriftenprocedures dienen
onverkort te worden gehandhaafd (Kroonberoep!). De looptijden van_deze procedures moeten tot voor een goed
functionerend bestuur en verontruste burgers aanvaardbare perioden worden teruggebracht (vooroverleg en kroon·
besluiten ·aan termijnen binden).

3.1. 5.
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VOORSTELLEN VOOR DE LANDELIJKE
ORGANISATIESTRUCTUUR
Toelichting: In oktober 1978 heeft
het hoofdbestuur een advieskommissie
landelijke organisatie in het leven
geroepen en tot taak gegeven:
a. de bestaande regionale organisatieproblemen in de partij nader
te inventariseren
b. op basis van deze inventarisatie
een struktuur voor de regionale
organisatie en een communicatiemodel te ontwerpen
c. voorstellen uit te werken om de
voorgestelde struktuur in te voeren en te evalueren
d. aanbevelingen te doen om de basiselementen van deze struktuur in
bepalingen van het Huishoudelijk
Reglement onder te brengen.
In deze kommissie hebben zitting:
Frans Rogier, vice-voorzitter organisatie DB
Jan Dekker,
lid Adviesraad
Onno Drukker, HB-lid namens de regio
Zuid-Holland
Wim de Jonge, secretaris-organisatie DB
Jan van den Hazel, tweede penningmeester DB
Tjeu Kusters, vice-voorzitter regiobestuur Limburg
Henk Schipper, HB-lid namens regio
Overi j sse 1
Henk van der Wende, oud bestuurslid
regio Utrecht.

De kommissie heeft zich de afgelopen
maanden allereerst bezig gehouden
met de inventarisatie van de regionale organisatie-vormen en heeft
hiervan een zeer complex en heterogeen beeld gekregen, dat niet in
enkele hoofdlijnen valt samen te vatten. Ledendichtheid, afstanden, geografische omvang, aantal gemeenteraadsfrakties etc. spelen hierbij
een rol. In alle regio's is sprake
van twee of meer bestuurslagen en
andere samenwerkingsverbanden. De
kommissie heeft ervan afgezien een
volledig inventarisatie-verslag samen te stellen, omdat het beeld te
complex is en het onmogelijk is alle
specifieke oplossingen in een dergelijk verslag tot hun recht te laten
komen. De kommissie heeft een aantal
overwegingen geformuleerd, die in
een algemene inleiding zijn opgenomen. Vervolgens zijn een aantal uitgangspunten voor de partij-organisatie opgesteld en is de organisatiestruktuur in hoofdlijnen uitgewerkt.
De kommissi'eheeft ervan afgezien
deze struktuur in detail uit te wer~
ken, omdat naar hun mening de uitgangspunten en de struktuur eerst
in brede lagen van de partij ter diskussie moeten worden gesteld.
Dit standpuntis door het Hoofdbestuur overgenomen en in onderstaande Hoofdbestuurs-resolutie 3 verwoord. Allereerst treft u het verslag van de kommissie aan:

ALGEMENE INLEIDING
Organisaties - zo ook politieke partijen - kunnen worden opgevat als
doelgerichte korobinaties van mensen
en middelen. Deze korte definitie
wijst er al meteen op dat organisatieproblemen tenminste voor de helft
menselijke problemen zijn. Strukturen, hoe doelgericht en zorgvuldig
ze de onderlinge kommunikatie en besluitvorming van velen ook trachten
te regelen, zijn hulpmiddelen. Hoe
onmisbaar deze hulpmiddelen ook zijn,
de toepassing ervan is en blijft in
meer dan één opzicht mensenwerk.
Een politieke partij die de menselijke maat, de onderlinge solidariteit en medeverantwoordelijkheid
hoog in zijn vaandel voert, zal· zich
deze aktiebeginselen ook bij de vormgeving en het zinvol doen funktioneren van de eigen organisatie voortdurend bewust moeten zijn.
D'66-ers zijn mensen van nu, verenigd in een partij van nu. De vereniging D'66 behoort in de eerste
plaats een sociaal systeem te zijn.
De ervaring heeft inmiddels geleerd
dat sociale systemen anders funktioneren dan mechanische construkties.
Het resultaat van gezamenlijke ~kti
viteiten is daarbij sterk afhankelijk van de manier waarop sociale
processen zich binnen de partij kunnen ontwikkelen.
Het funktioneren als een doelgericht
samenwerkingsverband in bovenbedoelde zin veronderstelt een zekere eenheid in denken en handelen van de leden binnen de partij.Het vraagt ook
herkenbare en overzichtelijke kommunikatie- en besluitvormingspatronen

x
d. de kommunikatie tussen partijo~~ane~ via korte, zoveel mogellJk d1rekte, kommunicatielijnen te verlopen.
2c Primair is het zorgdragen voor vertegenwoordigingen in openbare bestuurlijke organen en het streven
naar een kwalitatief hoge inbreng
van deze vertegenwoordigingen. Een
overzichtelijke bestuur] ijke ordening binnen de partij moet de verkiezing èn ondersteuning van vertegenwoordigende lichamen democratisch, doelmatig en soepel laten
verlopen.
3. De bestuurlijke indeling van ons
land in drie rechtstreeks gekozen
bestuurlijke organen (Staten-Generaal - Provinciale Staten - Gemeen·
teraden) blijft uitgangspunt voor
de organisatie~struktuur van de
partij (land- regio- afdeling).
Daar waar andere rechtstreeks gekozen organen in het openbaar bestuur worden bestendigd bij wet
past de partij-organisatie in de
in een formele organisatie-struktuur
be-treffende regio of afdel inq
te brengen.
.
2ich hierbij aan.
Zij 'voeden' de informele organisatie en verrijken of vergemakkelijken
4. De partij als zodanig is en
het.funktioneren van de formele orblijf~ rechtspersoon; regio's,
ganisatie. Omdat ze verder in deze
afdel1ngen
e~ overige partijnotitie nauwelijk~ meer aan bod kunorganen
zijn
geen rechtspersonen.
nen komen, noemen we er hier enkele:
Uitwerking
van
de
organisatie- erkenning van en respekt voor elkaars persoonlijke kwaliteiten zostructuur in hoofdlijnen
al~ die o.m. tot uitdrukking komen
Kommunikatie
tussen bestuurlijke
1.
in motivaties, ambities, inzet en
partijorganen
onderling.
sociaal gedrag;
Kommun1kat1e v1a tussenschakels
- een wijze van omgaan met elkaar
zou uitzondering moeten zijn en
die ieder de veiligheid van het
vanuit een duidelijke noodzaak
'ik ben ik' en tegelijkertijd de
gemotiveerd moeten worden. Het
warmte van het 'ik ben één van
streven blijft gericht op direktE
~en, ik hoor erbij' doet voelen
kontakten tussen hoofdbestuur en beleven;
regiobesturen en afdelingsbestu- een open en oprechte wijze van
ren
volgens dit schema
kommuniceren die ruimte biedt voor
onderlinge beïnvloeding van mensen. Hoofdbestuur ~> Regiobesturen
IJensen, verwachtingen en gevoe 1ens
~Afdelingsbesturen~ ·
die mensen koesteren omtrent de
omgang met elkaar en het doel van
2. Kommunikatie tussen vertegenwoorde samenwerking moeten openhartig
digende l1chamen en ledenvergabesproken kunnen worden.
deringen.
Gestreefd wordt naar rechtstreekUitgangspunten voor de partijse relaties tussen de frakties
in vertegenwoordigende lichamen
Organisatie van D'66
en de ledenvergaderingen op over1. D'66 stelt zich ten doel de radieenkomstig niveau,
cale democratisering vao de samenTweede Kamer-fraktie (
) ALV
leving en het politieke bestel
(Statuten art. 3). De partij zal
Provinciale Stàten-fraktie ~~ ARV
dit streven in de organisatie en
) AAV
het funktioneren ervan tot uitdruk- Gemeenteraadsfraktie (
king moeten brengen. Hiertoe dient:
Op landelijk niveau is het onmogelijk een frekwente kommunikaa. in de partij een democratische
tie tussen de TK-fraktie en de
opinie- en besluitvorming zo
ALV in stand te houden. Daartoe
goed mogelijk gewaarborgd te
funktieneert de Adviesraad, die
zijn;
echter nimmer de beslissingsbeb. de partij als een open systeem
voegdheid van de ALV mag uitholte funktioneren en openbaarheid
len en dan ook slechts een adviregel te zijn;
serende taak heeft.
c. de partij het one man - one vote
principe hoog te houden

en een stijl van leidinggeven die
tot deelname uitnodigt.
De kleinschaliger werkverbanden binnen de totale partijorganisatie moeten ruimte 1aten voor het aanvaarden
van gezag en mogelijkheden bieden
tot het dragen van (mede) verantwoordelijkheid door steeds wisselende personen.
De te kiezen strukturen zijn hierbij
steeds hulpmiddel en nooit doel in
zich. Het streven van de organisatie
blijft gericht op het steeds weer
vinden van een evenwicht tussen de
eenheid bevorderende regels en vol, doende vrijheid van handelen.
Het voor de samenhang ~n doelgerichte akties noodzakelijke pakket aan
algemeen geldende spelregels mag
geen 'harnas' worden. Spontane akties of een creatieve aanpak van
problemen in de partij moeten ook
mogelijk blijven.
De belangrijkste stuwkrachten voor
doelgerichte samenwerking zijn niet

3. Kommunikatie tussen vertegenwoordigende l1chamen onderl1ng.
Ook de kommun1kat1e tussen frakties in vertegenwoordigende lichamen is niet gediend met tussenschakels. Om praktische redenen is het zinvol coördinatieschakels in te stellen teneinde
periodiek overleg tussen de diverse frakties te waarborgen.
Incidenteel moet rechtstreeks
kontakt over aktuele zaken mogelijk zijn.
4. Kommunikatie tussen bestuurlijke
p~rganen en ledenvergaden ngen.
Een rechtstreeks periodiek kontakt tussen bestuurlijke partijorganen en de ledenvergaderingen,
door wie de besturen zijn gekozen is van essentieel belang voor
een demokratische meningsvorming
en controle.
Hoofdbestuur ( ; - - - - - - > ALV
Regiobestuur <
--).ARV
Afdelingsbestuur (
>AAV
Daar ook deze kommunikatie op
landelijk niveau niet frekwent
kan plaatsvinden, vervult de
Adviesraad ook hierin een adviserende ro 1 .
5. Kommunikatie met bijzondere Nertegenwoordlgende lichamen.
Waar vanwege de verkiezing en onderst~~ning van rechtstreeks geko·
zen blJZOndere vertegenwoordigende lichame~ als gewesten/openbare
lic~~men_en deelgemeenteraden op
gellJk n1veau kommunikatie noodzak~lijk is, treft de ledenvergaderlng op het naast hogere niveau
voorzieningen die een doelmatige
relatie waarborgen. Voor de gewesten treedt dus de ARV en voor de
deelgemeenteraden de AAV regelend
op. De hiertoe ingestelde partijorganen vormen echter nimmer een
afzonderlijke bestuurslaag in de
partij.
6. Kommunikatie binnen een regio of
afdeling.
.
Binnen een regio kunnen door de
A~V politieke en/of organisatorlsche overlegorganen worden ingesteld. De aldus gevormde organen
fungeren als informeel ontmoetingspunt van afdelinsbesturen en
/of frakties in de regio of delen
ervan. Regionale overlegorganen
kunnen echter geen taken vervullen die aan de regio of afdelingen zijn:voorbehouden. Taken, samenstelllng en werkwijze van deze
regionale overlegorganen worden
door de ARV vastgesteld.
Binnen een afdeling kunnen door
de AAV soor~gelijke overlegorganen worden 1ngesteld, waarvoor
overeenkomstige spelregels gelden.
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7. Steunorganen t.b.v. frakties in
vertegenwoord i gen de lichamen-.De frakties in vertegenwoordigende lichamen op provinciaal en gemeentelijk niveau behoeven, zeker
bij een geringe omvang, voor de
uitvoering van hun politieke
taak advies en ondersteuning.
Voor deze taak kunnen de ledenver·
gaderingen op overeenkomstig niveau een steunorgaan in het·leven
roepen. De ledenvergadering treft
organisatorische maatregelen voor
een duurzaam funktioneren van deze organen. Deze steunorganen mogen echter nimmer de beslissingsbevoegdheid van de betreffende
ledenvergaderingen uithollen.
De fraktieleden rapporteren over
hun werk in de vertegenwoordigende lichamen aan de betreffende
ledenvergaderingen.
8. Dienstverlenende organen.
Voor dienstverlening op politiekwetenschappelijk gebied en t.b.v.
politieke scholing en vorming
fungeren de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 en het Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D'66, die afzonderlijke
rechtspersonen zijn. Deze organen funktioneren primair op landelijk niveau. De ALV kiest de
besturen en de kommunikatie met
deze besturen wordt onderhouden
door het Hoofdbestuur.
9. Bijzondere organen.
Voor bijzondere taken kent de partij een aantal bijzondere organen,
zoals rapportagecommissie, geschillencommissie etc., die door de
ALV worden benoemd en primair op
landelijk niveau opereren.

CONGRESSTUK
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In de programmacommissie is een vacature ontstaan door het aftreden van
Aad Nuis als lid van deze commissie.
Conform het bepaalde in artikel 39
van het Huishoudelijk Reglement,
draagt het Hoofdbestuur ter benoeming
voor:
ERNST VAN ALTENA uit LANDSMEER

HB RESOLUTIE 3
VOOR U(;) AANTEKENINGEN fofi tek.e.n<..nge.n)
De Algemene Ledenvergadering van
TI JVENS HET COIJGRES
0'66 op 23 en 24 maart 1979 bijeen
in Amsterdam
- neemt kennis van het interimrapport van de Commissie Landelijke Organisatie
- overweegt dat de in dit rapport
vermelde uitgangs punten voor de
partijorganisatie en de uitwerking van de organisatie-struktuur
in hoofdlijnen een discussie in
brede lagen van de partij vergen
alvorens tot besluitvorming kan
worden overgegaan
BESLUIT
a. de regio's en afdelingen op te
dragen dit rapport in de komende
maanden te bespreken, van commentaar te voorzien en vóór 1 juli
1979 hun bevindingen te rapporteren aan het hoofdbestuur;
b. het hoofdbestuur op te dragen
rekening houdend met deze rapporteringen gedetailleerde voorstellen voor de partij-organisatie
uit te werken en wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk
Reglement voor te bereiden en
aan het najaarscongres 1979 voor
te leggen
en gaat over tot de orde van de dag.

XII
ADVERTENTIE

• PrincipieeJ prateq
1s wel moo1, maar 1•
verandert er de
samen • niet mee••!
Miljoenen Nederlanders willen een andere
samenleving. Een samenleving met vrede.
En zonder discriminatie. Een samenleving met
een schoner milieu. Met meer inspraak. Meer
·democratie. En met meer kansen voor iedereen.

De ASN groeit gestaag. Maar om een vuist te
kunnen maken is aanzienlijk meer nodig.
Wilt u meer weten over de ASN en haar vele
spaarmogelijkheden? Stuur haar dan de hieronder
afgedrukte bon ingevuld toe in een envelop met
als adres:

Dat vraagt verandering. Daarvoor is idealisme
nodig. En strijd. Maar vooral macht. De macht van
het aantal. De macht van het kapitaal. Het is dus
wel even belangrijk om na te gaan, aan wie u uw
(spaar )geld toevertrouwt.
De Algemene Spaarbank voor Nederland
(de ASN) is voortgekomen uit de kring van de
moderne arbeidsbeweging. Opgericht met het
doel een vinger te krijgen in de financiële pap.
Een vinger die zou kunnen en moeten uitgroeien \
tot een vuist in de strijd voor een betere samenleving.

Algemene Spaarbank voor Nederland,
Antwoordnummer 1188, 2500 WB Den Haag
(een postzegel is dan niet nodig!) Ook kunt u
bellen: 070- 47 01 81 (3lijnen). Of bezoeken:
Rijnstraat 28 in Den Haag (van 8.30 uur tot
17 uur).

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

De ASN, opgericht door het NVV en de
Centrale, verloochent haar afkomst niet. Zij belegt
de haar toevertrouwde 180 miljoen gulden van
zo'n 55.000 rekeninghouders binnen de daartoe
voorgeschreven richtlijnen, waarbij haar voorkeur
uitgaat naar projekten van algemeen en sociaal
belang. De ASN geeft dus rente zonder bijsmaak!

Narun en wxnlette'(')'

I
I
I
I
I
I
I

.
Al lemene Spaarbank I
. voor Nederland
Niet J2_raten,maar doen. .. uit J2_rinciJ2_e!

Adres: _______________
Code en woonplaats; _ __

Wenst nadere inlichtingen over:
de ASN in het algemeen
de ASN-spaarrekeningen. gekoppeld aan de
postrekening
0 wenst tevens een formulier om een postrekening te
openen
0 het giraal-sparen ( = sparen zonder lx"Jekje)
0 de VROEG-BIJ-rekening (een unieke regeling V(X)r
jeugdigen van 0 t/m 17 jaar)
0 het jeugdsparen De Zilvervh)t (een regeling V(X)r
jeugdigen van 15 t/m 20 jaar)
0 het termijnsparen (met opzegtermijn)
D het depositosparen (met een vaste i<x>ptijd)

*0
0

~1 *s~ ::::::i::t:::e:::~:t een vaste I(X)ptijd)
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Hij ziet het goed dat West-Europa
het eerst in aanmerking komt als
een mogelijk slagveld, maar realiseert zich blijkbaar niet dat van
w~~ de wapens ook afkomstig z~llen
ZlJn, de West-Euroreanen, dus ook
wij, daarvan het slachtoffer zullen
zijn. En wie is nu de meer aggressieve rartij als wij ons 'defensie'budget met 3% verhogen (bovenop de
inflatiekorrektie, dus een reeële
verhoging) en Roemenië zijn bij~rage
aan het Warschau-pakt weigert te verhogen?
Ik moet hem toegeven dat (theoretisc~
het gebruik van kernwapens aan een
hele rij restricties gebonden is.
t1aar als bekend is dat bij de NATOoefening Saxon-drive van vorig jaar
ook een'oefening'met kernwapens
plaatsgevonden heeft (Hervormd Nederland 18-11-'78), wie geeft ons dan
de garantie dat bij een treffen te
velde de commandanten niet op een
bepaald moment het beslissingsrecht
in eigen hand nemen? D~ verspreiding
van tactische 'vecht'-atoomwapens
onder alle krijgsmachtonderdelen
geeft daarvoor ruime gelegenheid.
Als democraten in Nederland zich
achter het betoog van J.G. Keppler
stellen maken zij de opmerkingen
van \J. t1icke wel erg ongeloofwaardig.

NIH~UWS
uit de regio
REGIO NOORDHOLLAND
Het regiobestuur nodigt leden en belangstellenden in Noordholland uit
voor een
ALGEMENE REGIO VERGADERING
op 10 maart in ontmoetingscentrum
"de Nieuwe Slof" Kerkstraat 46,
BEVERWIJK
aanvang 10.30 uur
Tijdens de ochtendzitting zullen de
kandidaten voor de Adviesraad zich
presenteren.
Tussen 12.30 en 14.00 uur zullen de
stembussen open ZlJn.
~ 16.00 uur uitslag verkiezingen.
Het politieke onderwerp: MJZKG
Oe agenda zal aan alle leden van de
regio Noordholland worden toegezonden.
An Loot, secretaris
regio Noordholland
Eemnesserweg 29 A
Blaricum~ tel .02153-11856

secretaris-organisatie: Truus Rexwinkel, llillem de Zw1jgerstr. 13,
Delft, 051-124286
De nieuwe structuur van de regio
secretaris-politiek: Herman van Ommen
Graat
Janlaan 15, Leidschendam,
De hieronderstaande. nieuwe structuur
is aangenomen op het regiocongres op 02503-14141
penningmeester: Ed Berkhout, Roelofs20 januari jl. In samemverking met
str;28,
07~9587.
sub-regio-besturen (voor zover aanwezig) en afdelingsbesturen is het reRegio HB lid en plv. regio HB lid:
giobestuur thans bezig met deze her- Onno Drukker, Joris Mlnneepad 19,
structurering. De volgende structuur Rotterdam,010-204466
wordt nagestreefd:
Piet Zoun, Akkerwinde 327, Capelle
a/d
IJssel, 010-512118 (pl v .lid)
1. het regiobestuur is geherstructuOnno Drukker houdt zich hoofdzakelijk
reerd zodanig dat het bestaat uit
bezig met Haaglanden, Midden-Holländ
vier door de Algemene Regiovergadeen
Leiden Bollenstreek; Piet Zoun met
ring gekozen functionarissen (voorRijnmond en Drechtsteden.
zitter, secretaris gericht op de
Provinciale Staten, secretaris geVerkiezingen leden Adviesraad
richt op de partij, penningmeester)
Vóór 1 april a.s. moeten de nieuwe
aangevuld met één vertegenwoordiger
leden van de Adviesraad gekozen zijn.
van elk der vijf subregio's.
Per
subregio zullen de verkiezingen
Taken van de regio: achterban voor
plaatsvinden en wel volgens onderprovinciale statenfractie en schakel
staande aantallen, conform de landetussen afdelingen en hoofdbestuur.
lijke verdeelsleutel:
2. Elke subregio heeft een subregioHaaglanden
: 4 Rijnmond:
3
raad bestaande uit één, liefst vaste, Midden-Holland : 1 Drechtsteden: 1
vertegenwoordiger van elke afdeling
Leiden/Bollenstreek: 2
(lid van het afdelingsbestuur) in die
Candidaatstelling voor alle subregio's
subregio. Het is aan deze subregiois centraal ondergebracht bij Truus
raad te beslissen of een subregio
Rex~1inkel, secretaris organisatie
actief wil worden door een subregiovan de regio. Formulieren voor de
vergadering bijeen te roepen, die
candidaatstelling
zijn bij haar te
een subregiobestuur kan kiezen.
krijgen.
De subregioraad heeft ook de vrijheid zich te beperken tot ad-hoc acCampagne
tiviteiten zoals
als
campagnecoördinator.voor Zuid- het bijelkaar brengen van politieke
Holland 1s Hans Bloemen bere1d gevertegenwoordigers in dat gebied
vonden. Zijn adres: Octant 135, Dor- het organiseren van bijeenkomsten
drecht, 078-177241.
over specifieke onderwerpen
- het elkaar doen bijstaan van afdeOPROEP I
lingen bij verkiezingscampagnes
De fractie in de provinciale staten
De su~regioraad heeft in elk geval
van Zuid-Holland heeft te weinig ondrie taken:
dersteuning van· actieve leden die
- het uit haar midden verkiezen van
mee willen denken en werken.
de vaste vertegenwoordiger in het
Zo u tijd over hebt en u op een deel
regiobestuur
van het werk wilt storten, laat dat
- het zorgdragen dat elk gebiedsdeel
dan even weten aan Herman van Ommen,
van de subregio ondergebracht is
secretaris-politiek van de regio.
bij een afdeling (geen witte vlekken)
OPROEP II
- subregionale verkiezing van AdviesOok dit jaar zijn er voor de afderaadleden.
lingen gelden te verdelen. Willen
Oe subregio functioneert nooit als
alle penningmeesters van afdelingen
vierde bestuurslaag; zij kan afdezich melden bij Ed Berkhout, penninglingen helpen bij intergemeentelijke
meester van de regio.
zaken en het regiobestuur bijstaan
bij het onderhouden van het contact
Ruud Stam, voorzitter
met de 60 afdelingen in Zuid-Holland.
regio Zuid-Holland.

REGIO ZUID-HOLLAND

De problematiek van de afgrenzing
van de subregio's (welke afdeling
hoort waarbij) zal ook op korte termijn worden aangepakt in de subregio~
raden in samenwerking met het regiobestuur.
~~m_enste~ing regiobestuur
voorzitter: Ruud Stam, 11erelstr.194,
~dOrp, 071-410126 (thuis)
Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag,
tel. 070-858303 (kantoor)

REGID NOORD-BRABANT
De Statenfrattie heeft besloten tenminste 1 maal per jaar in iedere
subregio een fractievergadering te
houden om het contact met de leden
te bevorderen. De eerste 'regionale'
fractievergadering zal worden gehouden in:
ETTEN-LEUR "De Linde" t1arkt 82
op maandag 12 maart, aanvang 1g.30 u.
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Agendapunten zijD:
reorganisatie binnenlands
bestuur
General Electric.
~1arja van Empel
medewerkster Staten~
fraktie Noord-Brabant

Tevens zullen de leden van de Adviesraad door de regio worden gekozen,
resp. herkozen.
N. B. VOORNOH1DE ARV KOtn IN DE
PLAATS VAN HET SUBREGIOCONGRES
TWENTE ZOALS VERMELD IN DE VORIGE
DEr~OCRAAT.

Het regiobestuur is met de subregio-besturen overeengekomen om de vergaderplaats voor een ARV in de toekomst te laten rouleren, b.v. Zwolle
Deventer e.d.
REGIO UTRECHT
n.b. de leden behorend tot de
subregio Twente worden verz0cht
op bovengenoemde ARV reeds om
Het regiobestuur Utrecht nodigt de
12.45 uur aanwezig te zijn
leden van D'66 in de regio Utrecht
i .v.m. verkiezing van een
uit tot het bijwonen van een Algemenieuw bestuurslid.
ne Regio Vergadering, die gehouden
zal worden op
KANDIDAATSTELLING ADVIESRAAD. Volgens
de nieuwe verdeelsleutel wint OverWOENSDAG 14 MAART 1979 om 20.00 uur
ijssel één zetel en krijgt hiermede
in het JAARBEURSCONGRESCENTRUM
dus 4 zetels in de Adviesraad.
Er is een verkiezingscommissie bete UTRECHT.
noemd met als contactpersoon:
De voorlopige agenda luidt als volgt:
Paula Veen, Bentelosestraat 50,
L opening
Bentelo, tel. 05472-378).
2. vaststelling agenda
3. ingekomen stukken en mededelingen Hier kunt u zich tot 8 maart candi4. verslag Provinciale Statenfractie daat stellen., voor zowel Adviesraad
als subregiobestuur Twente.
5. verslag Adviesraad
STUDIEDAG PROVINCIALE HERINDEL1NG
·6. verslag Hoofdbestuur
7. financiën: jaarrekening 1978
Het regiobestuur nodigt hierbij zoverslag kascommissie
wel de leden van de regio OVERIJSSEl.
8. presentatie kandidaten Adviesraad als van GELDERLAND uit voor een
De te 11 i ng van het aanta 1 1eden·
"STUD I EDAC over PROV HJC IALE HER Ir1van D'66 heeft uitgewezen dat de
---------------------------------regio Utrecht recht heeft op 5
Q~~J~Ç-~~-9~-ê~~I~~8~!~~~-8~Q89~zetels in de vóór 1 april a.s.
rn
S,A,TI E
nieuw te vormen Adviesraad. Kan------didaten kunnen zich tot 10 maart
aanmelden bij het regiosecretarl- op ZATERDAG 17 maart a.s. in Hotel
aat, Obbinklaan 48, 3571 NH Ut~cht Royal, Brink 94, te Deventer----~
9. voorbespreking Algemene Ledenver- Aanvang 14.00 uur. Doel: i'.dvisering
gadering
van de 2e Kamerfraktie, de beide
Voor agenda en congresstukken van Statenfrakties en de gemeenteraadde ALV van 23 en 24 maart a.s.
frakties.
v1ordt verwezen naar de congresIn principe verlenen de volgende inDemocraten
leiders hun medewerking:
10. wat verder ter tafel komt
Laurens Jan Brinkhorst, 2e Kamer
11. rondvraag
Jan Dirk Ketwich Verschuur, werkgroep
12. sluiting.
Staatsrecht
Gert Jan Röhner, secretaris Stephen Jattersall, statenfraktie
Overijssel
regio Utrecht
Aad Nuis of Rob van Baren, statenObbinklaan 48
fraktie Gelderland
Utrecht, tel. 030-715002
REGIO OVERIJSSEL
REGIOCONGRES
Het regiobestuur nodigt de leden in
Overijssel uit voor een
ALGEMENE REGIO VERGADERING
die gehouden zal worden op
zaterdag 10 maart a.s. in restaurant
Cosa, Markt 2, te Hengelo (öv).
aanvang 13.00 uur.
Het ligt in de bedoeling om op deze
ARV voorbereidend werk t~ doen voor
de a.s. ALV.

_fJIEULJE AFDELIIJG OPGERICHT
Op 1 februari j 1 . is in \!i erclen een
nieuwe afdeling opgericht. Bij de
oprichting telde de afdeling+ 30
leden. Het bestuur is als volgt samengesteld:
Ely Brouwer, voorzitter
Hans Kiekebelt, secretaris,
tlel i ssehof 31,.,tli erden
tel .05496-331u
Edo van narle, penningnieester
Joke Vries-llalbeke, lid

SUBREGIO SALLAND
Op 9 januari jl. koos de subregio
een nieuw bestuur, t.w.
tlarinus van Rhijn, voorzitter
Nettie van den Elzen-Hallaar, secretaris, Oude Larenseweg 71,Epse,
tel.05759-2541
Marinus Beumer, penningm~ester
en als leden Chapel en Klooster.
RECIO CELDERL!iND

loa l s reeds aangekend i gd houden v1ij
op 10 ~aart a.s. onze Algemene Regio·
vergadenng in fliche rJational, tJillemsplein 38 in Arnhe~.
·
Op de agenda staan o.m.
presentatie en verkiezing van de
leden van de Adviesraad
de verkiezing van een regiosecretaris en een regiovoorzitter ad interim.
Dit laatste acht het regiobestuur
noodzakelijk omdat L!erner Uerz zijn
werkkracht wil besteden aan de campagne voor het Europese Parlement.
Kandidaten voor de genoemde functies
kunnen zich tot 8 maart opgeven bij:
Theo l!entink, Bakerwaardsev1eg 7,
Bronkhorst.
Na de lunch zal mr. W.J. Geertsema,
Cor:1missaris der Koningin in Gelderland een inleiding houden over "Provinciale en gemeentelijke herindeling'
en zitting nemen in een forum, waarin
verder het Gelder~e Statenlid Rob van
Baaren, een nog aan te zoeken raadslid en een statenlid van Overijssel
deelnemen. Vanzelfsprekend zijn belangstellenden uit andere regio's
hierbij van harte welkom.
De uitgebreide agenda ontvangen de
Gelderse leden via het regionieuws.
De toegangsprijs is met f. 2,50 laag
gehouden om een grote opkomst van de
leden te bevorderen. Voor een kostendekkende ARV zijn minimaal 120 deelnemers nodig. U KOm DUS OOK '
UIT DE REGIO BRABANT
van de afdeling Cuijk
AKTIE VOLKSTUINEN
Het gegeven was, dat er door enkele
mensen, o.a. bij onze raadsleden,
reeds jaren gepleit werd om te komen
tot de aanleg van volkstuinen te
Cuijk. Het gemeentebestuur wees dit
steeds weer af met het argument dat
die behoefte niet aangetoond was.
11et dit voor ogen hebben w;'j als afdeling gezegd: laten wij dit dan eens
gaan onderzoeken.
Wij hebben een enqueteformulier ontworpen, met een stukje voorgeschiedenis daarop, met een strookje waarop
men kon aangeven of men wel of niet
behoefte had aan een volkstuin (motiveringen/opmerkingen waren welkom,
niet verplicht).
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Het v1as ors onmogelijk om huis aan
huis te enqueteren, maar verspreid
over de voornaamste woonwijken hebben
v1ij 935 formulieren afgegeven op 149-1978. Bovendien hebben wij deze
aktie ook laten vermelden in de plaat·
selijke pers (van de voren!) zodat
ook de mensen, die geen formulier
kregen, konden reageren (is ook gebeurd).
Wij hebben de formulieren 4 dagen later weer opgehaald. Hoewel dit natuurlijk extra werk betekende hebben wij
dit met opze~ gedaan om de mensen de
gelegenheid te geven er rustig over
na te denken en ze niet aan de deur
te' overva 11 en' .
llij hebben ca. 230 formulieren teruggekregen, waarbij 191 mensen verklaar
den, dat zij behoefte hadden aan een
volkstuin; ca. 40 mensen motiveerden
dit antwoord of hadden andere opmerkingen.
Op 22 novebmer 1978 hebben wij, d.w.z.
bestuur en fraktie, een uitvoerige
brief geschreven aan het gemeentebestuur, waarin wij het resultaat mededeelden. Uij stelden hierin dat de
behoefte nu wel duidelijk was aangetoond, dat nu het woord v1as aan het
gemeentebestuur om op korte termijn
aan die verlangens tegemoet te komen; tevens hebben wij wat suggesties gedaan betreffende terreinen.
Deze brief hebben wij ook in afschrift gezonden aan de plaatselijke
pers, die dit ook in hun bladen hebben opgenomen.
Op 23 oktober 1978 ontvingen wij van
het gemeentebestuur een berichtje,
waarin zij de ontvangst bevestigden
van onze brief en stelden, dat zij
een onderzoek zouden instellen. Dit
antwoord verbijsterde ons en deze
"verbijstering" hebben wij uitgespeeld tijdens de behandeling in
1e instantie van de gemeentebegroting 1979. Bij de behandeling in
2e termijn bleek ons, dat het gemeentebestuur volkomen overstag was
gegaan, en, aan het zoeken was naar
mogelijkheden. Zij merkten daarbij
wel op, dat zij dit wilden bespreken met een volkstuinvereniging
(i.o.). Wij hebben het gemeentebestuur geprezen voor hun ommezwaai
en gezegd, dat wij het initiatief
zouden nemen om tot de oprichting
van een dergelijke vereniging te
komen.
In december 1978 hebben wij aan de
ons bekende 191 mensen een brief geschreven, waarin wij ze hebben uitgenodigd op een door 0'66 belegde
vergadering, te houden op 16 januari
1979. Tevens hebben wij deze vergadering wederom aan de plaatselijKe
pers doorgegeven om ook anderen op
de hoogte te stellen. Ook hebben wij
toen ingelicht het Algemeen Verbond
van Volkstuinveren.igingen te Amsterdam en de Kon.Ned.llij. voor TuinbolivJ
en Plantkunde. Voor 16 januari hebben wij nog een aantal mensen bezocht, die op hun "enquete-formul i er''
vermeld hadden, dat zij v1el iets wil-

den doen 'in de organisatie'.
Op die vergadering van 16 januari is
besloten tot de oprichting van een
volkstuinvereniging en hebben zich
6 mensen gemeld, die als voorlopig
bestuur fungeren, dit met instemming
van die vergadering. Dit bestuur is
al in gesprek met het gemeentebestuur, juist ook omdat, hoe voortvarend nu, de raad in zijn vergadering van 22 januari een aantal terreinen heeft bestemd voor volkstuinen.
In een vrij korte termijn hebben
wij dus bereikt, dat er volkstuinen
komen, mede ook door het gemeentebestuur onder druk te zetten met feiten. Het heeft veel werk betekend,
maar het resultaat is goed en het
heeft D'66, mede ook door de publiciteit, veel goodv1il1 opgeleverd.
Piet Schoonhoven
secretaris afd. Cuijk

3. Er zal een onderzoek gestart worden naar de openbaarheid van Commissies van Advies en Bijstand in de onderscheidelijke gemeenten in de
Drechtsteden.
Ik schrijf dit stukje daarom, omdat
deze structuur de onderlinge betrokkenheid en de samenwerking op alle
gebieden in de subregio. bevordert,
ook buiten het VOD· (bijv. campagnes,
organisatie van een subregiocongres).
Om betrokkenheid te waarborgen acht
ik het niet verstandig om met grotere
eenheden dan een subregio te werken.
V~ndaar dat ik alle D'66 afdelingen
en subregio's in het land wil stimuleren te komen tot een dergelijke
structuur. Het subregiobestuur Drecht
steden zal u graag van advies dienen.
De partij is er goed mee!!
subregio Drechtsteden
A.H.Westerman, voorzitter
Sterrrenlaan 43, Puttershoek
01856-2725

SUBRECIO DRECHTSTEDEN

REGIO ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS

\!at i s het V0 D?
Het Vaste overlegorgaan Drechtsteden (VOD) is een instituut onder de
vleugels van het bestuur van de subregio Dre·chtsteden. Lid van het VOD
zijn alle gemeenteraadsleden uit de
Drechtsteden, een vertegenwoordiger
van de afdelingen die geen eigen
raadslid hebben en het lid van de
D'66 fraktie in de Provinciale Staten, dat in de Drechtsteden woont.
Het VOD staat onder voorzitterschap
van een onafhankelijk lid van D'66.
De secretariaatswerkzaamheden worden verricht door het bestuur van
de subregio, die haar vice-voorzitter als afgevaardigde van het bestuur in het VOU heeft zitten.
Financieel wordt het VOD gesteund
door het subregiobestuur, dat o.g.v.
de artt. 95/92 van het HR een eigen
financieel beheer voert.
Wat doet het VOU1
In het VOD worden gemeenschappelijke
standpunten bepaald, wordt - wat
heel belangrijk is -onderling informatie m.b.t. door raadsleden gevolgde
en te volgen strategieën en taktieken
uitgewisseld, wordt empirisch onderzoek gedaan en vindt filosofische bezinning plaats.
llaar is het VOD nu mee bezig?
1. Er is een onderzoek gestart naar
de gemeenschappelijke regelingen in
de Drechtsteden. Wat kosten ze, wat
is het nut en hoe is de democratische
controle erop, zijn enkele kernvragen
uit het onderzoek.
2. Er is gefilosofeerd over de provinciale herindeling. Geen lijnen op
een kaart, maar herverdeling van taken moet het uitgangspunt zijn. Dit
wordt nu onderbouwd en binnenkort
treedt het VOD hiermee in de openbaarheid.

Het regiobestuur nodigt de leden in
de Zuidelijke IJsselmeerpolders uit
voor een ALGEMENE REGIOVERGADERING
te houden op vrijdag 16 maart in de
AGORA te LELYSTAD, aanvang 20 uur.
Vóór de pauze zal SUZANNE DEKKER,
nr. 2 op onze kandidatenlijst voor
het Europees Parlement, een inleiding·
houden over de lomende Europese verkiezingen. Daarna kan hierover gediscussieërd worden.
Na de pauze (+ 21.30 uur) huishoudelijk gedeelte~ waarin ondermeer het
regiobeleidsplan, verslaggeving en
de verkiezing van het Adviesraadlid
en de reqiobestuursleden.
Vacatures en kandidaatstelling.
Barend van Dam (voorzitter),Siegfried
Frans (secretaris) en Peter Oosterhuis stellen hun plaats in het bestuur beschikbaar, tevens is er nog
de vacature Doorhof.
Sertie Wooldrik blijft HB lid en Boudewijn Cappens penningmeester. Barend
van Dam stelt zich niet herkiesbaar
als lid van de Adviesraad; we zoeken
ook een plaatsvervangend lid voor de
AR.
Voor alle genoemde funkties kunt u
zich tot 2 x 24 uur voor aanvang van
de ARV kandidaat stellen, zie ook
Statuten en Huishoudelijk Reglement,
gepubliceerd in de Democraat 9/78.
Inzenden naar Schouw 49-15, Lelystad
tel. 03200-40367.
N.B. U ontvangt géén persoonlijke
uitnodiging voor deze vergadering !!
Wel zullen de betreffende stukken bij
uw afdelingssecretariaat ter inzage
liggen vanaf 1 maart.
Op VRIJDAG 16 ~1AART a1 ook de zgn.
"Europabus" in Lelystad zijn; van
10.00 tot 18.00. uur. Zie hiervoor
t.z.t. de plaatselijke pers en ga er
eens kijken !
Boudewijn Cappens
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Suzanne Dekker
- geboren in Amsterdam op 31 oktober
1949,
- ging in 1967 Rechten studeren en
liep onder meer Europees Recht
bij Laurens Jan Brinkhorst,
- deed haar doctoraal in 1971 met
een scriptie over het referendum,
liep drie maanden stage in
Straatsburg en werkte een aantal
jaren op een advocatenkàntoor,
-werkt sinds 1976 op de afdeling
energievoorziening van het ministerie van Economische Zaken,
- is coördinator van de SWB-werkgroep Energie en lid van de werkgroep Buitenland en Defensie,
- was de enige vrouwelijke D'66kandidaat voor het Europees parlement en staat als nummer 2 na
Aar de Goede op de lijst van de
Democraten.
Tot zover was Suzanne Dekker al
eerder bekend in de partij. Een aantal van de hierboven vermelde 'personalia' stonden, met haar adres en
telefoonnummer, in de Democraat van
november 1978, samen met die van 21
mannen die met haar wilden strijden
om een zetel in het nieuwe Europees
parlement, dat wij op 7 juni a.s.
gaan kiezen. Suzanne werd tweede op
de lijst.* Omdat je de enige vrouw
was onder de candidaten?.

DE DEMOCRAAT
IN GESPREK MET
SUZANNE DEKKER
annex is nog altijd als een mannenzaak wordt gezien. Mannen verwachten
geen vrouw in gezelschappen die zich
met dat soort zaken bezig houden.
Sommigen denken echt even dat je
verdwaald bent en zijn dan aandoenlijk behulpzaam. Ik geniet wel van
die verwarring als ze merken dat ik
daar echt thuishoor. Wij vrouwen
worden geacht maatschappelijk werk
te doen, en cultuur enzo. Als je
erover gaat praten, dan is er geen
discriminatie meer en iedereen is
zéér geëmancipeerd,.maar zolang je
er niet over praat zijn er andere
tekenen.'
Zoals bijvoorbeeld?

~~!J!J~!J!2Ql}!j~~

'Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Ik vind het eigenlijk
wel jammer dat niet meer vrouwen
zich candidaat hebben gesteld. Ik
ben het overigens wel gewend om als
enige vrouw in een mannenclub te
zitten. Zowel op Economische Zaken
als in werkgroepen van D'66. Maar
dat komt natuurlijk omdat energievoorziening en alles wat daarmee

* De volledige candidatenl ijst
voor het Europees parlement vindt
u op pagina 13 van de vorige Democraat (februari 1979). In datzelfde
nummer op pagina 8 vindt u een
samenvatting van de rede waarmee
Aar de Góede het lijsttrekkerschap
voor de Europese verkiezingen aanvaardde. In het najaar van 1977
verscheen van hem een portret van
een partijganger. De candidaten
Herman Schaper en Werner Uerz,
respektievelijk nummer 3 en 5 op
de lijst, geven in dit nummer een
kort statement weg. De candidaat
Doeke Eisma (nummer 4) was door
ziekte verhinderd zulks te doen,
maar wellicht zien we hem in een
volgend nummer. Ongetwijfeld zullen
alle candidaten aanwezig en aanspreekbaar zijn op het voorjaarscongres in Krasnapolsky op 23 en
24 maart a.s.
·

vaneen

'Je bent een kritische partij en
dan is het ook heel goed dat je
onder elkaar kritisch bent, dat kan
alleen maar• tot een zuivering van
de geesten bijdragen. Als je elkaar
bij voortduring allemaal even aardig staat te vinden schiet je ook
niet zo vreselijk veel op. '

in D'66 zo duidelijk aanwezig is.'
Maar er wordt van alles aan gedaan
om dat te verbeteren.
'Door vrouwen vooral. Ik was van
plan om me candidaat te stellen voor
Europa, maar het laatste duwtje,
daags vóór de sluitingsdatum, was
het telefoontje van een van de vrouwen uit de partij. Kijk, het feit
dat ik in mijn werksituatie als vrouw
nog een unicum ben, is eigenlijk het
beste pleidooi voor een tijdelijke
voorkeursbehandeling voor de vrouw.
Zij heeft dat duwtje in de rug nodi~
De emancipatie is voor mij binnen de
partij wel verdiept. Deling van ervaring, activiteit van vrouwen onder
elkaar, het blijft niet alleen iets
voor jezelf. Trouwens, mijn lidmaatschap van de partij heeft direct te
maken met emancipatie.'
Wanneer en waarom ben je D'66er
geworden?
'Ik ben het al van mijn geboorte af.
Dat wil zeggen: ik kan me niet voorstellen dat ik ooit anders ben geweest. Alleen heb ik pas binnen D'66
ontdekt wat dat is. Ik zou ook nooit
lid van een andere partij geworden
zijn. Maar laat ik maar bij het
begin beginnen.'

'Mijn vader was bij de Marine, mlJn
moeder een Engels sprekende Française. Hoewel in Amsterdam geboren,
woonde ik de eerste jaren van mijn
leven in het buitenland. Als vierjarige kwam ik in Den Helder op een
'Nou, ik vind het erg goedkoop om
kleuterschool, terwijl ik maar een
je in je spreken heel geëmancipe~rd
paar woorden Nederlands sprak. Dat
op te stellen; terwijl uit je geheb ik daar moeten leren en ik was
drag blijkt dat je eigenlijk heel
te trots om te laten merken dat ik
anders denkt. Neem nou onze partij.
niet wist hoe iets in het Nederlands
Voor een partij die zoveel vrouweheette. Ik denk dat dat heel belanglijke kiezers kent- me~r dan 60%
rijk voor je is, zo'n fase in je
van de stemmen - besteedt D'66
ontwikkeling. Je leert je ergens
invechten. Even belangrijk, maar dan
relatief weinig aandacht aan de
in tegenovergestelde richting, was
emancipatie van vrouwen. Vrouwen
spelen een beperkte rol in de partij. een driejarig verblijf op een meisjesinternaat ter afsluiting van mijn
Er zitten nauwelijks vrouwen in
middelbare schooltijd. Mijn vader
het hoofdbestuur.'
was toen in Londen gedetacheerd en
We hebben net een landelijke emancimijn ouders vonden het beter dat
patiedag achter de rug.
Suzanne een Nederlands diploma haal'Die kwam dan ook geen dag te vroeg.
de. Het was een. afgeschermd wereldEn wat dat hoofdbestuur betreft. Je
.je. We hadden enorme lol, maar geen
gaat natuurlijk zeggen dat vrouwen
zich dan maar in grotere getale can~
dictaat moeten stellen, maar zo een'Een van de aantrekkelijkste kanten
voudig is het niet. Je neemt als
van onze partij is dat zij zoveel
vrouw al een extra stap als je parruimte biedt aan iedereen. Ik zou
tij kiest. Er moet ook een soort
het daarom jammer vinden als er•
klimaat zijn, waarin je zo'n stap
een jongerenafdeling binnen D'66
gemakkelijk wordt gemaakt. En ik
kwam.'
-vind eigenlijk niet dat dat klimaat

partljgangér
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kranten en geen TV. De directrice
vond het leven al droevig genoeg,
daar hoefde niet nog 'ns al die
ellende van het nieuws bij. En hoewel er thuis wel over politiek werd
gesproken begint mijn echte politieke interesse pas in 1967.'
Toen deed je eindexamen en ging in
Groningen rechten studeren. Waarom
rechten en waarom Groningen?
'Om met dat laatste te beginnen:
vanuit Zeist had ik enig zicht op
Utrecht. Die UVSV, de vrouwelijke
pendant van het corps, zag ik niet
zo zitten. Leiden leek me ongeveer
hetzelfde en de andere universiteiten kwamen van huis uit niet in aanmerking. Dus werd het bewust Groningen en daar heb ik geen spijt van.
Zeker toen was Groningen nog een
non-conformistische club. En waarom
rechten? Ja, omdat ik dat leuk vond.
Tenminste dat dacht ik, maar ik vond Zo'n referendum brengt de mensen duihet achteraf leuk om heel andere
delijk in beweging om zich uit te
redenen. Van jongsaf wilde ik al mee- spreken. De opkomst is zeer hoog.
doen met alles wat er gebeurt, er bij Na mijn doctoraal wilde ik graag de
betrokken zijn. En ik dacht: als je
leergang buitenlandse betrekkingen
rechten studeert krijg je een blauwdoen van het Genootschap voor Interdruk van de maatschappij. Nou, dat
nationale Zaken. Die duurde toen·zes
weet ik nu wel beter. Saai en vermaanden. In het najaar begon er een
velend was het. Er waren wel leuke
cursus voor mensen die in de buitendingen. De colleges staatsleer van
landse dienst wilden. Maar in mijn
professor 'sJacob waren enig. Hij had jaar begon voor 't eerst ook een
tijd voor-zijn studenten, wist vervoorjaars-leergang voor mensen die
schrikkelijk veel en was daarbij
dat vanuit hun gerichtheid, hun
ontroerend bescheiden. En LaurensJan werk, of uit pure belangstelling
Brinkhorst natuurlijk. Ik herinner me deden. Ik vond dat leuk. De mensen
uit die tijd dat we met de mensen die waren zeer gemotiveerd en er was
een grote mate van vrijheid. Om de
tijd tot het begin van die leergang
'Ik heb geen koudwatervrees voor
te àverbruggen heb ik een stage gesamenwerking met wie dan ook. Ons
daan bij de Raad van Europa - drie
centraal stellen van de mens en
maanden in Straatsburg - en bij de
ons respect voor het individu en
Commissie van de ~~ensenrechten. Het
zijn persoonlijke ontplooiing zijn
was mijn oriëntatie op het intervoor mij volkomen tegengesteld aan
nationale vlak.'
het collectivisme en aan de meerJe was toen nog geen lid van onze
derheidsstrategie van de PvdA. '
partij?
'Neen, dat kwam pas veel later. Ik
was wel ge,nteresseerd in wat er
gebeurde ook op politiek gebied,
bij hem Éuropees Recht liepen een
maar lid worden van een partij
excursie maakten naar Straatsburg.
betekent voor mij meer dan alleen
Laurens Jan hing toen voortdurend aan maar
het programma onderschrijven
de telefoon met Nederland in discusen
contributie
betalen. Ik moet, ook
sie over het linkse schaduwkabinet.
in mijn werk, het gevoel hebben dat
Dat moet dus in 1971 geweest zijn.
ik ergens aan bijdraag, ·dat ik weDie paar jaar studie was voor mij
zenlijk
ergens mee bezig ben. Daarecht een tijd van formatie, van een
om ging ik in de advocatuur. Ik was
richting bepalen in je leven. Ik vond
bang voor het ambtenarengedrag,
het eigenlijk ook niet zo belangrijk
dacht
dat ik me daar niet goed gewat ik studeerde. Ik haalde redelijke noeg gemotiveerd
zou voelen. Tot ik
resultaten met telkens een aantal
in 1976 de baan kreeg op Economische
weken stomen. En vanuit Groningen be- Zaken,
waarin ik na twee dagen al
keek ik de wereld. Werd reisleidster
aan de conferentietafel zat, in
bij de NBBS. Zat soms maandenlang in
Parijs bij de Noord-Zuid dialoog.'
Zwitserland of Oostenrijk. Iedereen
zei - dat wordt nooit wat met die
studie. Dat soort opmerkingen en het
letterlijk afstand nemen motiveerden
mij zeer. Ik maakte een doctoraalscriptie over het referendum en de
directe volksdemocratie. Daar wasvoor 'En al die tijd groeide ik heel langhet laatst over geschreven in dejaren zaam naar D'66. Of eigenlijk, ik
wist niet dat het D'66 was, want ik
1916-17. Je weet dat het vooral in
had daar een heel ander beeld van.
Zwitserland nog heel actief wordt
Hetzelfde beeld dat veel mensen nu
gehanteerd en met goede resultaten.
nog hebben, bijwagen van een andere

partij. Nu langzamerhand beginnen
meer mensen te begrijpen dat wij
echt een eigen koers varen. Voor
mij was tenslotte D'66 de enige
partij waarop ik überhaupt wilde
stemmen. Sinds ik lid ben geworden,
tijdens het congres in Zwolle vorig
jaar, heb ik geen enkele concessie
hoeven te doen. Ik ben benieuwd of
dat zo kan blijven, maar intussen
is het toch maar zo. In welke partij vind je dat, dat je je eigen
gedachten op een perfecte manier
hoort verwoorden door je politiek
leider? Er is een bevrijdend iets
in die partij, iets waardoor je je
kunt ontplooien zoals je bent en
dat toch past in die partij.'
Maar jij onderkent toch ook wel
richtingen, vleugels binnen de partij? Zou je je terwille van de duidelijkheid daar niet over willen
uitsprekén? Aan welke kant sta jij
nou?
'Echte duidelijkheid is voor mij
niet vaste paden en muurtjes en
hekjes en bruggetjes. Duidelijkheid
is voor mij dat je de democratische
doelstellingen in het oog houdt en
dan naar wegen durft.te zoeken die
nog niet gebaand zijn,-paden te ontdekken die naar die doelstellingen
'Je mag best fouten maken, als je
het maar met overtuiging doet'.

voeren, waarop misschien nog nooit
iemand voor je heeft gelopen.'
Het klinkt als een roman, maar wat
moeten de lezers van de Democraat
hiermee? Ik vraag dit omdat soms
lezers mij brieven schrijven over
schijnheilige vraagstellingen en
nietszeggende antwoorden daarop.
'Goed, dan zal ik heel duidelijk
zeggen wat ik vind. In dit overgeorganiseerde, overgesocialiseerde.
kruideniersland, viert de grote
middelmaat hoogtij. Als je iets wilt
organiseren of ondernemen ontmoet je
eerst tien ambtenaren die zeggen dat
het niet kan en daarna weer tien
die zeggen dat het niet mag. En daar
komt de grote matheid vandaan. Blijf
zitten waar je zit en verroer je
niet. Dit land is netjes. Alleen het
woord al - netjes -, niet te vertalen. Draag vooral geen eigen
gedachten, ideeën of wensen aan,
want je krijgt de kous op de kop. En
dat is nou wat D'66 wel doet. Daarom
wordt D'66 ook nooit een hele grote
partij, maar we zijn wel nodig. Dat
kleine aantal mensen, dat in staat
is om te relativeren en dat land af
en toe eens een injectie te geven,
dat is D'66. Daarom hoop ik wel dat
de partij groot wordt, want dat
betekent dat veel mensen zich los
kunnen maken van vastgeroeste denkpatronen en stramienen. Als men dat
losmaken elitair vindt, dan mag D'66
van mij best elitair worden. Als je
je zo gedraagt, maak j~ natuurlijk
wel wat los. Het eeuwige lied van
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de VVD is dat D'66 niet weet te
kiezen. Dat slaat wel aan in di-e
club. Ze,ggen dat je zelf zo'n goed
Europees programma hebt, waarvan
iedereen overigens weet dat het
hoofdzakelijk is opgesteld door de
Engelse liberals, en waarvan. velen
zich afvragen welke liberalen dat
straks in Europa moeten uitvoeren.
Maar waarom moeten wij voor dat
programma kiezen? Omdat we dan internationaal met elkaar samenwerken
en de conclusie voor de hand 1igt ·
dat je dan na,tionaal ook wel kunt
samenwerken?' Nog daargelaten dat
D'66 de VVD niet verkettert - we
wilden alleen niet samen in één
regering, omdat ons dat na bestudering van programma's niet wel mogelijk leek,., is die gevolgtrekking via internationale samenwerking naar nationale samenwerking
nogal vreemd. Gaat de VVD met de
PvdA samenwerken omdat de Engelse
p~rtners ook samen in één regering
z1tten? De vraag is hatuurlijk: Wie
zijn partners in Europa? En dan
staan de Enge 1se l i bera 1en echt vee 1
dichter bij D'66 dan onze conservatieve VVD. Was het Schwartz nietdie
de VVD de "Dutch conservative party"
I)Oemde?'
'He.t -U veJtkeeJtd om je volkomen me.t
haM en ûd e.tr.g e;u, in te .6toJr;ten..
J~ _moet; Jtefil.ecteJten., j ezd6 kun.n.en
UJ n., A..e.t-6 me.t je ha.n.den. doen bijvoo~~;bedd koken., ie.t-6 doen u,.J; haa.k.-6
op Je. We.Jtk .6ta.a:t, gewoon meM ûj n.'

A B 0 R T U S

Heet van de naald een eerste reactie
op het ontwerp van Wet Afbreking
Zwangerschap. Veel is reeds bekend
gewordeh, maar nu de letteTlijke
tekst op tafel ligt blijkt de betutteling van vrouw en arts erger te
zijn dan-uit de eerste verstrekte
gegevens kon worden afgeleid.
Vrouw en arts, aldus de MEmorie van
Toelichting, hebben ieder hun ~igen
verantwoordelijkheid. Evenwel, volgens artikel 5b dient de geneeskundige zich te vergewissen of de vrouw
die om afbreking van de zwangerschap
verzoekt wel in het besef is van haar
verantwoordelijkheid voor ongeboren
leven en van de gevolgen voor haar
zelf en de haren. Waar blijft·dan de
eigen verantwoordelijkheid van de
vrouw, als een medicus dat voor haar
moet bepalen?
Artikel 3 verbiedt de afbreking
van de zwangerschap vóór de zesde
dag .nadat de vrouw de geneeskundige
heeft bezocht en haar voornemen met
hem heeft besproken. Dat lijkt op
het eerste gezicht nièt onredelijk:
er moet immers woraen· bekeken of er
geen contra-indicaties zijn. Boven~-

Nou zitten we ineens midden in
Eur?pa •. Je. hebt a1 gezegd dat je
sol1dar1te1t met v.rouwen je de laatste duw naar de car:~didaatstelling
gaf. Vertel er eens wat meer over.
'Ik geloof in Europa. Er zijn ook in
onze partij mensen die met een heel
geleerd gezicht zeggen dat ze Europa
niet zo zien zitten. Verder zeggen
ze meestal niets, Ik vind - en ik
denk dat iedereen die bij de NoordZuid dialoog aan tafel heeft gezeten
~at kan beamen - dat de wereld kijkt
naar E~ropa, wacht op Europa zelfs.
Veel n1et-Europeanen denken trouwens
dat we al veel verder zijn dan we ·
zijn. Een Amerikaan dacht in volle
ernst dat we al die verschillende
soorten geld in ·Europa alleen nog
uit folkloristische overwegingen
hanteerden. Leuk voor de toeristen.
Het probleem is dat wij onder elkaar
Europa zo moeilijk tot leven kunnen
brengen. Er zijn ook geen echte
Europese issues, zoals je die in de
vaderlandse politiek hebt. Maar de
ontwikkeling naar een ingrijpen in
de dingen op wereldniveau is onvermi jde 1ijk. Neem a11 een a1 de werkgelegenheid. En het voedselprobleem.
0~ van de energiebronnen nog maar
n1et te spreken. Juist omdat het zo
moe~lijk gaat hebben we Europa ·hard
nod1g. Want als we die vergaderta-'
fels in Brussel en Straatsburg niet
h~d~en zou het n~~ionaal eigenbelan~
l1m1etloos hoogtlJ gaan vieren. Het
is nog niet perfect, maar hoe zou
het wezèn zonder? .Zo mag je het ook

·SI'ICHTING

WETEN
SCHAPPELIJK
BUREAU d~~
dien consulteert de vrouw in de
meeste gevallen haar huisarts of een
andere hulpverleneruit de eerste
lijn; er verlopen dus altijd wel
enkele dagen alvorens de abortus kan
plaatsvinden. ·
Zowel uit artikel 16 als uit de Memorie van Toelichting blijkt echter
d~t het n.iet gaat om hulpverleners
u1t de eerste lijn, m.aar expliciet
om de arts die de abortus zal uitvoeren. Deze medicus - di_e de vrouw
voor het eerst van zijn leven ziet kan n~tuurlijk zorgvuldiger tot een
beslult komen dan de huisarts, die

'Ja.n. TeAlouw -i.-6 dm.idrujk iemand
me.t een. .6c.he.Jtpt.. oJtdeMn.g van geut.
Weze!J,Ujke gedaclri;ten k.a.n. hij in
ee.n.voucüge bevJlb~e:n du-i.de.Ujk
en. volledig we~e.ve.n.. '

wel eens bekijken. Soms is het een
wonder dat ze nog bij elkaar zitten
die strijders van .de slagvelden
uit de eerste helft van deze eeuw.'
Je doet van die prachtige uitspraken.
Je hebt vast ook nog een mooie ·
uitsmijter.
'Neen, ik wil alleen nog twee dingen
kwijt. Ten eerste: veel mensen zijn
ban~ dat straks ~tionale politiek
d~ 1~zet wor~t b1j cle Europese verk1ez1ngen. D 66 probeert dat beslist
te vermijden. Maar het blijven wel
Nederlandse partijen die meedoen
en geen Europese. Daarom wordt ?jun
toch ook een soort graadmeter voor
~e acceptatie van de eigen partij
1n het land. En daar hoeven wij niet
bang voor te zijn.
E~ het·tweede en heel ander punt is
d1t: Europa mag nooit een dictaat
van bovenaf worden. Daarom moeten
we ook in ons land het accent gaan
leggen op kleinere leefgroepen. Onze
gemeenten worden steeds belangrijker
Daar moet de democratie beginnen.'
Suzanne Dekker voert campagne door
het hele_ land. Wilt u meer weten ga
dan vooral naar haar luisteren als
ze bij u in de buurt is.
Stijn Verbeecl<
het gezin vaak al ~at jaren kent ...
Deze gang van zaken druist in tegen
de normale gang van zaken in de ge'zondheidszorg. Ze is daarom verontrustend omdat de nazorg toch weer in
de eerste lijn zal moeten plaatsvinden, in het bijzonder wat betreft
de anticonceptie.
Het is trouwens op va 11 end, da.t in
het wetsontwerp nauwelijks over anticonceptie wordt gesproken. Ieder die
maar iets te maken heeft met de vrouw
in nood door een ongew~nste zwangerschap weet, dat het aantal abortussen
alleen zal dalen bij een goede voorlichting en een juist gebruik van
voorbehoedmiddelen.
De CDA-VVD-betutteling van vrouw en
hulpverlener heeft. ~~~~einig te maken
met zorgvuldig ham~elen, maar richt·
zich in de praktijillr. tegen de minder
draagkrachtige bui'1te1nl ands·e vrouwen.
De commercie van die pensionhouders
en -houdsters zal er wel bij varen.
De_verplichte opname in een ziekerlhuls ~~rust op de onbewezen stelling
dat blJ een abort~s na drie maanden
de vrouw veiliger is in. het ziekenhuis. Buitenlandse cijfers tonen het
!egendeel aan. Deze betutteling.mist
ledere grond.
De Algemene Maatregel van Bestuur
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de voorschriften waaraan de klinieken moeten voldoen, ademt dezelfde
betuttelende geest.
Artikel 15: Algemene narcose mag in
een kliniek niet worden gegeven. Het
zou begrijpelijk zijn, dat de eis
zou worden gesteld dat een algemene
narcose door een bevoegd anesthesist
wordt gegeven (zoals in de praktijk
het geval is}; maar deie specialist
kan natuurlijk niet bepalen öf een
algemene narcose in een kliniek wel
of niet ·kan plaatsvinden.
Daarnaast. zijn er triviale voorschriften, zoals: instrumenten en
verdere apparatuur dienen deugdelijk
te worden gesteriliseerd.
Een merkwaardige voorwaarde voor een
vergunning vermeldt artikel 17,
lid 3:.De kliniek draagt er zorg
voor dat de vrouw als mondige wordt
benaderd alsmede dat een regeling
voor een onafhankelijke behandeling
van klachten tot stand komt.
Onafhankelijkheid van wie? Van de
vrouw?
Vóór een kliniek een vergunning
krijgt moeten er procedureregels
,
worden vastgesteld voor het verkeer
tussen de hulpverleners - onder wie·
maatschappelijk en psychologisch
geschoolde deskundigen - waarin het
functioneren in de kliniek wordt
omschreven. De administratie dient
op dusdanige wijze te zijn ingericht
dat te allen tijde inzicht in het
functioneren kan worden verkregen.
Langs een achterdeur wordt zo de
vierschaar weer binnengehaald.
.Een betuttelend, niet-principi~el~
voor D'66 onaanvaardbaar·wetsontwerp.
Fred Bol,
1id Werkgroep Abortus

EEN ARBEIDSLOOS INKOMEN ????
Emancipatiedag en hoe verder?
Zaterdag 20 januari hadden zo'n 180
D'66-ers gevolg gegeven aan de oproep om te komen praten over de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
en het oprichten van regionale werkgroepen emancipatie. ·
Mevrouv1 Ne 11 eke Sc hoemaker betoogde
in haar inleiding dat economische
onafhankelijkheid een voorwaarde is
voor emancipatie en.dat daarom arbeid een belangrijk middel daartoe
is. Dîe noodzaak tot economische
onafhankelijkheid moet doorklinken
in opvoeding en onderwijs. De scheiding tussen typisch vrouwelijke en
typisch mannelijke beroepe'n moet
worden opgeheven.
Wil de vrouw ruimere toegang tot de
arbeidsmarkt krijgen, dan zullen e.r
meer vannen van deeltijdarbeid moeten komen ook op hoger niveau en
met de plichten en rechten, die ook
voor full-time arbeid gelden. B~j
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- de gevaren van deeltijdarbeid
voor een volwaardige deelname van
de vrouw aan de arbeidsmarkt
- de noodzakelijke economische onafhankelijkheid van de vro~w
- de mentaliteitsbeïnvloeding waarbij het deelnemen aan het 'buitengebeurenr d0or vrouwen en aan het
kleinschalig 'binnengebeuren' door
mannen een vanzelfsprekend iets
gaat worden
- de voorbereiding hierop door onderwijs en opvoeding.
's Middags zette Ellen Scheerder de
mogelijkheden van regionale werkgroepen emancipatie uiteen:
- geïnteresseerden in emancipatie en
D'66 op regionaal niveau verenigen
- een oefenplaats in de politiek
zijn voor D'66 leden
- statenleden ondersteunen in hun
emancipatiebeleid
- een herkenningspunt zijn voor andere vrouwengroepen. Dit is beT
langrijk voor deelname aan b.v.
vrouwenfestivals of demonstraties
(b.v. voor abortus)
- het i nhoude 1ijk voorbere i den van
landelijke emancipatie-studiedagen
- het inhoudelijk uitwerken wat op
landelijke emancipatie-studiedagen
naar voren is gekomen
Zij legde er de nadruk op dat iedere
groep zelf.moet bepalen waar zij
zich mee bezig wil houden.
Acht regionale groepen werden opgericht. De contactadressen staan hier
onder vermeld.
In de slottoespraak zei Jan Terlouw
dat hij de noodzaak zag van een bepaalde vorm van aparte organisatie
voor vrouwen binnen D'66. "Veel meer
vrouv1en zullen zi eh bewust moeten
worden van hun achtergestelde positie, wil de vrouwenemancipatie een
kans maken".

deze overwegingen moet ook het weten
betrokken worden dat 1/3 van de buitenshuiswerkende vrouwen dit doen
uit financiële noodzaak om zichzelf
of hun kinderen te onderhouden en
het feit dat steeds meer huwelijken
op echtscheidingen uitlOpen (1 op 4).
Echter meersoortige arbeid scheppen
voor de vrouw is slechts een gedeelte U j ke op 1oss ing. \~ant de 3-dubbe 1e
belasting van huis, opvoeding en
werk blijft. Daarom moet bij het
probleem van de positie van de vrouw
op de arbeidsmarkt de herverdeling
va.n arbeid - binnen èn buitenshuis -'
en het vrijwilligerswerk betrokken
worden.
Maarten Engwirda noemde het tot dusver gevoerde regeringsbeleid ter v.ersterking van de positie van de vrouw
op de arbeidsmarkt zwak, passièf en
huichelachtig.
Zijns inziens zou een beter overheids·
beleid zich in ieder geval moeten
richten op meer gelden voor het aan~
vullende werkgelegenheidsbeleid voor
sociale werkgelegenheid voor vrouwen
te bestemmen, meer deeltijdbanen bij
de overheid te scheppen, meer subsi:
dies voor her- en omscholing, speciale bemiddelaars bij de arbeidsbureau's voor vrouwen en meer subsidie voor kind~rdagverblijven.
Ook bij werkgevers en vakbonden moet
er een mentaliteitsverandering plaats
vi~den. Maarten Engwirdà' bepleitte
verder voor meer onderzoek naar de
positie van de vroUw op de arbeidsmarkt, op universiteiten.
REGIONALE CONTACTADRESSEN
In een verplichte 5-urige werkdag
zag hij niet veel ..
EMANCIPATIE EN D'66
Voor D'66 ligt er een enonne uitdaging om zich in alle geledingen
Friesland: Marian Visch-Hilbrink
intensiever met emancipatie bezig
Bosd1ne 30, Sneek, 05150-16481
te houden.
Groningen: Hanelize Stroeven
P.Campersingel 69, Groningen,
In de discussie werd gewezen op het
080-180352
feit, dat de meeste voorgestelde
Drenthe: Ger en Carla Strijker,
maatregelen slechts aanpassing be~
Grutto 56, Hoogeveen·, 05280-63147
tekenen aan de bestaande arbeidsOverijssel: Annie Greuter,
·moraal maar geen nieuwe visie ontSallandstraat 14, Zwolle, 05200-1003C
plooiden op werk, arbeid en loon.
(hierbij hoort ook IJsselmeerpolders)
Tót slot van de morgen gaf de disGelderland: Wil Bosman
cussieleidster, Lies van Doorne,
A. Kuyperstraat 13, Culemborg,
de punten aan waarop bïnnen D'66
03450-4785
doorgedacht moet worden om zo te
Joke Onnes-v.d. Noorda, Slangenburg
komen tot de aanvulling van het Be13, Ugchelen/Apeldoorn, 055-234387
leidsprogram:
·
Aly van Roekel, Potgieterstraat 5,
een nieuwe visie op arbeid, waarin
Lichtenvoorde, 05443-2346
arbeidsloos-inkomen als lange terUtrecht: Annemiek Hagens
mijn beleid wordt uitgezet + de
Ganzens"traat 180, Amersfoort
weg erheen.
033-26742
\'Iest-Brabant: Corry t4oo 1huysen,
Rekening moet dan gehouden worden
Pastori estraat 1, t.lade, 01626-2993
met
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Oost-Brabant: Ben Beun
.Lauwre 318, Uden, 04132-63680
Limburg: Lia Haalman
J.Kleynenlaan 35, Geleen,04494-43119
Zeelard: Ineke Hertags-van Dort
G.v.Prinsterenlaan 7, Vlissingen
01184-60732
Noordholland: IneKe.v.d. Steur
Bergerweg 41, Alkmaar
Zuid-Holland: Ybje Poppinga
U1terstegracht 9, Leiden,071-140229
Polly Bloem-Hagenaars
Oosteinde 33, Voorburg,OZ0-862255
Er zal een nieuwsbulletin worden uitgegeven, waar o.a. de activiteiten
van de diverse regionale emancipatie~
groepen vermeld zullen worden.
piegeen die hier interesse voor he~
ben, worden verzocht contact op te
nemen met Carel van Sitteren,
020- 241492.
De regionale werkgroep Emancipatie
in Utrecht houdt de eerste bijeenkomst
MAANDAG 12 MAART, 20 uur
ten huize van Annemiek Hagens,
Ganzenstraat 180, te Amersfoort,
te berèiken met lijn 5 of 6.

SUBGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Op,de vergadering van de subgroep
ontwikkelingssamenwerking op 8 febr.
jl. zijn o.m. de volgende ondervierpen aan de orde geweest:
-ontwikkelingssamenwerking Neder·
land/Suriname; wenselijkheid van
het opzetten van kleinschaliger
projecten en wegnemen van de hindernissen dje de realisering ervan
in de weg staan; mogelijkheden voor
herziening van het verdrag; remjgratieproblemen; plan ~lest-Sur;:
name
- hulpverlening Vietriam, n.a.v. recente beslissing van minister De
Koning tot het stopzetten van de
hulp in het kader van de wederopbouw, met handhaving van de zgn.
humanitaire hulp. Kritiek was er
o.a. op de buitenlands .. pol itieke
motivatie (interventie in Cambodja)
van de minister. Het argument grove schending van de mensenrechten
daarentegen maakt de beslissing
weer wat aannemelijker, hoewel enige nuancering (bv. gelet op de wat
eenzijdige oriëntatie van de be•
richtgeving over Vietnam)geboden
is.
De eerstvolgende vergadering zal
plaats vinden op donderdag 5 april
te Utrecht. Belangstellenden worden
verzocht contact op te nemen met:
Geert Dales, coBrdinator
Hooi gracht 8;
Den'Haag, tel.070-650080

WERKGROEP VOLKSGEZONDHEID
Uij zoeken versterking van de subgroepen:
- 1ste lijn
- 2de lijn
- geestelijke gezondheidszorg
- verpleegkunde
Zij die belangstelling hebben voor
het werk in één of meer van deze
subgroepen kunnen zich opgeven bij:
J.I~.Gruijters, coördinator
Dahliastraat 5
Didam, tel.08362-1937
Deze kan u ook nadere inlichtingen
verstrekken. \Jan neer u eerst eens
met het ~1erk van de ~1erkgroep wi 1t
kennismaken, alvorens een besluit
te nemen tot deelname, wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende werkgroepvergader:i.ng, die za 1 worden gehouden op dinsdag 13 maart te Amersfoort in restaurant De Oude Tram
(naast het stabon). Aanvang 20.-uur.

Er zijn ook stemmen opgegaan om ons
ook te richten op de welzijnsproblematiek van de Antillianen in Nederland.
In de eerstvolgende vergadering zullen wij o.a. het advies van de NAR,
voor ontwikkelingssamenwerking betreffende de Nederlandse Antillen,
en de begroting Nederlands-Antilliaanse zaken bespreken.
Nadere informaties bij:
Siegfried Frans ,~oördinator
Schouw 34-22
Lelystad - 03200-44079
SUBGROEP MIDDEN OOSTEN

De werkgroep ~1erkt aan een notitie
over de geschiedenis en heden van de
stad Jeruzalem in socio-politiek verband. In het stuk zullen geen oplossingen worden aangedragen voor de
rege 1i ng van de status van Jeruza·l em
in het kader van een meeromvattende
vredesregeling in het Nidden Oosten.
In de vergadering van 16 januari jl.
stond het punt Libanon op de agenda.
WERKGROEP MUZIEKVAKONDERWIJS
Dit in verband met de Nederlandse
i . 0.
bijdrage aan de NV-Vredesmacht in
Libanon (UNIFIL). De subgroep was una·
niem van mening dat de toezegging van
Voor een op te richten werkgroep
eenheid door de Nederlandse ~ge
11uziekvakonderwijs worden democraten een
ring
gezien het vaste regeringsbeleid
met deskundigheid enjof belangstelsinds jaren her met betrekking tot de
ling gevraagd zich op te geven bij
VN-vredesoperaties gerechtvaardigd is
het secreta ri aa t van de S~JB.
ongeacht
het werkelijke positieve of
Het is de bedoeling dat deze werknegatieve effect dat hiervan op de
groep zich.bezig gaat houden met:
situatie in {Zuid)Libanon zal uitgaan
- het huidige functioneren van de
.Eveneens was de groep van mening, dat
uitzending in de g~wen situatie
instituten.in relatie tot de
uitsluitend mag gesdieden op basis
werkgelegenheid
va~ vri jwi 11 i ge dee lll!!lame van de be.wat betreft selectie
trokken dienstpl ichtlige militairen.
bij examens
Laurens Jan Brinkhorst beschouwde·
.e.d.
- de bezuinigingen van nu en eventu- deze uitspraken als een nuttige ruggesteun bij de debatten in d~ Kamer
eel komende tijden
.de wijze waarop (speer- (commissie).
Robert Jan Akkerman
puntenbeleid)
coördinator subwerkgroep
.invloed op kwaliteit
mede in relatie tot de
leerplannen.

Else R. Kuiper, coördinatrice
Haarlemmerdijk 149 hs
Amsterdam
WERKGROEP NEDERLANDSE ANTILLEN
Op 6 januari jl. werd in Amsterdam
een bijeenkomst gehouden van belangste11ei"lden voor de werkgroep Nerler1andse Anti 11 en. Op deze vergadering
werd besloten dat de werkgroep zelfstandig dient te gaan functioneren.
·Wij zullen ons dan richten op de
Ontwikkelingssamenwerking en de
sociaal, economische en culturele
aspecten, die daaraan verbonden zijn.
Tevens zullen we ons bezighouden
met de onafhan~elijkheids-aangelegen
heden van de Nederlandse Antillen.
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WETEN SCHAPPELIJK BUREAU
BESTUURLIJKE REORGANISATIE
Op 3 maart a.s. wordt in KRASNAPOLSKY te
Amsterdam, de studiedag
'
·
BESTUURLIJKE REORGANISATIE
gehouden.
Deze studiedag staat voor iedereen open.
Het zou ons zeer verbazen als niet velen gebruik zouden maken van de gelegenheid kennis
te nemen van deze problematiek.
Vooral voor de raad- en statenleden is deze
studiedag van veel belang.
Voor deze dag zijn een aantal zeer deskundige
inleiders van binnen en buiten de partij bereid gevonden een inleiding te houden.
De inleiders zijn:
prof. mr .. D.W.P. Ruiter, hoogleraar bestuurskunde TH Twente
drs. R.J. de Wit,
commissaris der Koningin in Noordholland
mr. J.D. van Ketwich
Verschuur, burgemeester van
Breukelen
mr. L.J. Brinkhorst,
lid Tweede Kamer

STUDIEDAG

KERNBEWAPENING

Zaterdag 7 april 1979, Amsterdam,
Vrije Universiteit
de Boelelaan 1013
aanvang 10.00 uur.
Het overlegorgaan tegen de kernbewapening, waarin officieel samenwerken: PvdA, CDA, D'66, PPR,
CPN, PSP, Interkerkelijk Vredesb~raad, Pax
Christi, Samenwerkingsverband Stop deN-bom,
stop de kernwapenwedloop, FNV,
organiseert op zaterdag 7 april a.s. een grote
studieconferentie in Amsterdam. In samenwerking
met de werkgroep polemologie van de VU is een
programma opgesteld rond een aantal hoofdpunten
van de kernwapenproblematiek. Zo zullen aan de
orde komen:
1. De ernst van de kernwapenproblematiek
2. De pos1tie en verantwoordelijkheid van de
Nederlandse overheid
3. De invloed en de rol van parlement en
~ublieke opinie
4.edrijfsleven en kernbewapening

De opzet is om de dag te beginnen met groepsgewijzè discussies rond elk van de vier genoemOpgave voor deze studied~g bij
de onderwerpen, met en tegenover panels bestaande uit vertegenwoordigers van diverse maatschap·'
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
pelijke organisaties en politieke kleur. Daaro~
Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag, 070-858303.
aansluitend zullen een aantal kernvragen worden
voorgelegd aan een eindpanel., waarvoor enkele
zeer vooraanstaande Nederlanders zijn uitgenodigd.
STUDIEDAG D'66 EN EUROPA
De aan het Overlegorgaan deelnemende organisaties zijn elk in het bezit gesteld van 100 toeNa het succes van de vorige studiedag over
gangskaarten. Heeft u belangstelling om aan de"D'66 en Europa" zal op 17 maart a.s. een
tweede studiedag plaatsvinden, aanvang 10.15 u. ze studiedag deel te nemen, dan dient u zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met het
Het programma is als volgt:
landelijk secretariaat van D'66, liefst telefonisch: 070-858303. U mag dan tevens een voor1. Naar een Europees cultuurbeleid?
keur opgeven voor een van de discussieonderwerpen. Ook zal u gevraagd worden een bedrag van
inleider:
Er_nst van Altena
f. 15.- over te maken op giro 147.7777 t.n.v. ·
voorzitter: Niek Biegman
de penningmeester D'66, Den Haag. Daarvoor ont2. Werkloosheid - Een antwoord op Europees
vangt u tijdig een informatiemap met achterniveau?
grondinformatie, korte commentaren van de panel~
leden en standpuntbepalingen van de organisaties
inleider:
Maarten Engwirda
die aan het Overlegorgaan deelnemen en tevens
voorzitter: Jan Mulder
op de studiedag een lunchpakket.
·
3. Het Europees milieubeleid
Hein van Oorschot
secretaris-politiek
inleider:
Ineke Lamhers
voorzitter: Steven van Hoogstraten
4. Het emancipatieprocei en de Europese
politiek
JOVD CONGRES
inleider:
Suzanne Dekker
voorzitter: Martien van Dedem
De jongeren organisatie Vrijheid en
Democratie viert 24 maart a.s. haar
Om ongeveer 16.00 uur zal onze lijsttrekker
6e lustrum.
voor de Europese verkiezingen, Aar de Goede,
De JOVD stelt het op prijs als op .
een slotbeschouwing geven naar aanleiding van
dit congres ook oud-JOVD'ers aanwede gevoerde discussies op beide studiedagen.
zig zijn. Wellicht zijn die ook te
Deze studiedag wordt gehouden in AMERSFOORT
vinden onder de leden van D'66.
Voor nadere inlichtingen kunt u
KOBUS AAN DE POORT, Utrechtsestraat 49.
terecht bij de algemeen secretaris
De bijeenkomst staat open voo~ alle leden van
van de JOVD, N.Z. Voorburgwal 288,
D'66 en is gratis. 1nformatie, inclusief dis1012 RT Amsterdam •
.cussiestellingen van de inleiders, zal aan de
deelnemers worden toegezonden.
Opgave voor 7 maart, SWB, Bezuidenhoutseweg,
195, Den Haag, tel. 070-858.303.

---------------
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lffiliCHTING

. laatste punt zoveel aandacht krijgt
betekent du? niet dat de werkgroep
dit punt als belangrijkste beschouwt:
DE.FEI~S IE
het is slechts het meest opvallende
nieuwe punt dat de meege toelichting
verdient.
Onderstaande notitie werd opgesteld
door de subgroep t1i dden Oosten en
NEDERLAND EN HET.HIDDEN OOSTEN
na uitvoerige besprekingen medi?
CONFLICT
vorig jaar door de werkgroep Bultenland en Defensie vastgesteld. Het
·r. Er~!!IIIQ~l~
stuk bevat een aantal actuele. elementen die ongetw.ijfeld tot een bre.- Het Nederlandse beleid ten aanzien
van het r1i dden Oosten-conflict di ent
de discussie binnen de partij aan:erop gericht te zijn een bijdrage
leiding zullen geven. D~ ~nhou~ van
te leveren tot een oplossing van dat
de notitie is uiteraard u1tslu1tend
conf.liet waarmee beide partijen
voor verantwoordelijkheid van de
rechten kunn.en doen ge 1den en dat in
werkgroep.
een uiteindelijke oplossing daarom
Boudewijn van Eenennaam
aan beide partijen recht gedaan zal
coördinator werkgroep
moeten worden.
Buitenland en Defensie
Het is niet aan buitenstaanders als·
Nederland om tot in details aan te
geven hoe de oplossing eruit zou moeten zien. Dit moeten de betrokkenen
Het Beleidsprogram 1977-19~1 bevat
. zelf uitmaken. \Jel kan als algemene
geen passage die aan het Midden
·richtlijn aangehouden worden dat r·leOosten-conflict is gewijd, in afderland een oplossing zou steunen
wijking van vorige_ (be~~ids~)pro-.
die de volgende elementen bevat:
gramma's, waarin tamellJk Ultvoenge paragrafen over het t-1i dden Oosten - erkenning van de staat Israel door
waren opgenomen. In dit vroegere
de 'Arabische landen
standpunt stond centrall dat aan de
- erkenning van het zelfbeschikkingsene kant de Arabische landen Israel
recht van het Palestijnse volk inmoesten erkennen en dat aan de andeclusief het recht op een eigen
re kant de nationale identitei-t en
staat
het zelfbeschikkingsrecht v~n de
- terugtrekking ~an Israel uit de in
Palestijnen erkend diende te worden.
1967 veroverde gebieden,·met de
De uiteindelijk vast te stellen gre~
mogelijkheid van; in onderhandezen dienden het resultaat te zijn
lingen overeen te komen, grenscorvan onderhandelingen tussen de parrecties opdat zowel Israel als
tijen in het conflict. Als men dit.
diens Arabische buur·landen in vrestanupunt.Vergelijkt met dat van de
de kunnen leven achter veilige
andere politieke partijen valt voorerkende grenzen.
al de sterke nadruk op die D'66 legHet belangrijkste middel dat Ne~~r
de op het politieke· aspect van het
land ter beschikking heeft om blJ ··
Palestijnse vraagstuk.
te dragen tot een oplossing van het
'Vorig jaar heeft de Herkgroep Buiconflict is de gemeenschappelijke
tenland ten behoeve van het draaipolitiek die de Negen (de Europese
boek voor de verkiezingscampagne
lidstaten) in deze voeren via stemopnieuw een D'66 standpunt over het
mingen in de VN, het associatie~-1idden Oosten-confl iet geformuleerd.
beleid met Middelandse Zee-landen
Bovengenoemde elementen zijn ~aar~n
en de Euro-Arabische dialoog. Deze
terug te vinden. Tevens werd 1n d1t
politiek moet erop gericht zijn zostandpunt ingegaan op de vraag ~el
veel mogelijk ·een matigende en de
ke politiek Nederland zou moeten
vrede ondersteunende invloed uit te
voeren. Hierbij stelde de werkgroep
oefenen, wat o.a.· inhoudt dat niet
Buitenland o.a. dat: "Nederland
eenzijdige steun (politiek of ecodient contacten met de PLO niet
nomisch) wordt verleend aan één van
langer uit de weg te gaan."
· beide partijen.
Dit laatste is een nieuw element in
Tenslotte zal ook Nederland zelf er
het D'66 standpunt. Om deze aanbeve- naar moeten streven met beide parti~
ling verder uit te werken en te onen goede betrekkingen te onderhouden.
derbouwen is eind vorig jaar een
Daarbij dient het zich minder vernotitie over 'Nederland,,de Paleskrampt op te stellen t.a.v. de -Ar~~
tijnen en de PLO' opgesteld, ~elke
bieren en vooral t.a.v. de PalestlJ·enke 1e ma 1en in de subgroep l·h dden
nen. Nederland dient contacten met
Oosten en vervo 1gens in de vlerkgroep de PLO en eventuele andere represenBuitenland is besproken. Daarbij is
tatieve Palestijnese organisaties
besloten het stuk ten behoeve van
niet uit de weg te gaan.
het draaiboek voor de verkiezingsD'66 bepleit contacten met de PLO
campagne als préambule aan de nota
niet omdat·zij steun wil verlenen
toe te voegen, zodat de nota nu beaan de doelstellingen of de methoden
staat uit een kort_ algemeen gedeel- van de PLO. Het gaat slechts om de
te en een uitgebrejde behandeling
erkenning van het feit dat de PLO op
dit moment de belangrijkste vertegen·
van de kwestie van contac.ten tusse~
Nederland en de Palestijnen. Dat d1t waardiger van de Palestijnen is.
WERKGROEP HUITENLAND EN

De weigering van de regering om deze
contacten aan te ·gaan is inconsequent
en in tegenspraak met het verdere
beleid-van de regering, zoals in het
tweede deel van deze nota aangetoond
zal worden.
II. ~~~~!.'l!!D~~-~~-E!!l~~tijD~D-~D-EbQ
De Palenstijnse rechten
Sinds 1973 stelt de Nederlandse regering, tezamen met de andere acht lidstaten van de EG, dat de Palestijnen
een volk vormen met wettige rechten,
waarmee rekening gehouden moet worden bij het zoeken naar een oplossing.
Israel moet in het kader van een algemene regeling bereid zijn deze we~
tige rechten t~ erkennen. Meer expllciet stellen de Negen in hun verklaring van 29 juni 1977.dat 'een oplossing voor het geschil Jn het Midden
Oosten slechts mogelijk is indien
het legit1eme recht van het Palestijnse volk om metterdaad uitdrukking
te geven aan zijn nationale identiteit wordt geconcretiseerd, waarbij
rekening zou moeten worden gehouden
met de behoefte aan een eigen land
voor het Palestijnse volk'. (D'66
erkent het recht van de Palestijnen
een eigen staat te stichten). Hiermee heeft de reger{ng een tamelijk
vergaande uitspraak gedaan, die in
feite neerkomt op steun aan de gematigde Arabieren en door de Israeli
dan ook volstrekt niet wordt gewaardeerd.
g~-~~!~~tij~~~-~~rtij~Qij

b~t-~!?~f!i~t

net het bovenstaande hangt het stand·
punt van de regering (en ook van
D'66) samen dat het Palestijnse volk
zelf één van 'de partijen bij het
conflict' is. De Negen stellen dit
expliciet in hun verklaring van
juli 1977 en geven daarmee aan niet
Jordanië - een van de andere partijen bij het conflict - te beschouwen
als Palestijnse staat, zoals de Israeli wel stellen. Dienovereenkomstig
zijn de Negen ook van mening dat bij
de onderhandelingen die tot een algemene oplossing moeten leiden ook vertegenwoordigers van het Palestijnse
volk 'op passende wijze' moeten deel-.
nemen. Wat deze 'passende wijze' is
spreken zij echter niet uit. Wel
stellen zij dat dit in overleg met
alle betrokken partijen (dus ook de
Palestijnen) moet worden vastgesteld.
g~-~~Q:Y~~t~9~~~!?!?~-9i9~!.'-~~~

·de Palestijnen?

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

De vraag rijst nu wie de regering
als deze 'vertegenwoordigers van het
Palestijnse volk' beschouwt. Is dit
één organisatie of zijn er meerdere
vertegenwoordigers? De Arabische
Liga en de Algemene Vergadering van
de VN hebben resoluties aangenomen
waarin de PLO de vertegenwoordiger
of, meer expliciet, de. enige ver-

WE'l'ENSCHAPPELJJKBUREAIJ
tegenwaardiger van het Palestijnse
volk genoemd wordt.
De Nederlandse regering heeft nooit
zijn mening over dit punt uitgesproken. Wel heeft tij in 1974 gesteld
dat de PLO op dat moment als de belangrijkste Palestijnse organisatie
moet worden aangemerkt. Deze constatering is ook nu nog, na de laatste
ontwikkelingen in het Midden Oosten,
niet voor tegenspraak vatbaar. In
ieder ge va 1 heeft de reger.i ng haar
standpunt sinds 1974 (nog) niet gewijzigd. Naast de erkenning van de
PLO als de belangrijkste Palestijnse organisatie heeft de regering in
1974 tevens gesteld geen bezwaar te
hebben tegen een waarnemerschap van
de PLO bij 'internationale conferenties bijeengeroepen onder auspiciën van de VN', wat m.i. inhoudt
dat de regering de PLO ook als een
vertegenwoordiger van de Palestijnen beschouwt.
~~9~rl~~9?~-Q~!r2~~~~b~j9

Uit bovenstaande, dikwijls gedetailleerde,. standpunten blijkt duidelijk
dat de Nederlandse regering zich betrokken voelt bij het Midden Oostenconflict. Dit v10rdt nog eens anderstreept Ül de verka ring van de Negen
van juli 1977, waarin staat dat de
negen lidstatén van de EG 'bereid
blijven om in de mate die de partijen wensen bij te dragen tot het zoeken naar een regeling'. Zelfs zijn
zij bereid 'te overwegen een aandeel
te nemen in garanties in het kader
van de Verenigde Naties'.
Contacten met de PLO
-------------------Uit de hierboven omschreven regeringsstandpunten vloeit logisch
voort dat de regering contacten met
de. PLO moet onderhouden • .Immers a1s
zij
a. zich betrokken voelt bij het ~lid
den Oosten-conflict, daar verklaringen over aflegt en zegt bereid
te zijn mee te zoeken naar een ·
oplossing
b. het Palestijnse volk één van de
partijen bij het conflict noemt,
en
c. de PLO als de belangrijkste organi~atie van dat Palestijnse'volk
beschouwt,
is het onvermijdelijk dat zij ook
contacten onderhoudt met de PLO· om
de situatie in het Midden Oosten en
de oplossingen die eventueel gevonden kunnen worden te. bespreken.
tlQY9~Q-f2D!~f!êQ_~r~êQnjng_in?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt, geen contacten met de
PLO te willen onderhouden-omdat men
de PLO niet erkent.
Het is niet helemaa.l duidelijk wat
hiermee bedoeld wordt. Van het volkenrechtelijk begrip erkenning kan
geen sprake zijn omdat er.geen Palestijnse staat of regering te erkennen
valt. (Overigens is het in het vol-·

Geenszins. Zo stelt het ANC ·een bevrijdingsbeweging te zijn, terwijl
de regering het een anti-apartheictsbeweging noemt. Nederland is namelijk van mening .dat er in Zuid-Afrika
geen sprake is van kolonialisme maar
van apartheid. Contacten met het ACN
houden niet in dat de regering opeens
van mening veranderd is. Contacten
met de PLO houden evenmin in dat de
regering opeens van mening is dat
Israel moet·verdwijnen.
Dat pet dit ook niet impliceert
blijkt wel uit het feit dat andere
West-Europese landen, die geen van
allen het bestaansrecht van Israel
ter discussie willen-'stellen de PLO
toestemm1ng hebben gegeven een kantoor te openen, terwijl van regeringszijde contacten met de PLO worden onhoud.en.
êinn~nl~n9§:~2li!iê~~
QY~rYt~gjng~~

Het lijkt er dan ook ~P dat de eis
dat de PLO eerst haar handvest moet
veranderen slechts een kapstok is om
de weigering contacten met de PLO te
onderhouden aan op· te hangen, terwijl
er geheel andere, nl. binnenlandspolitieke redenen zijn voor deze weigering. Het vorige kabinet scheen bevreesd te zijn voor de binnenlandse
oppositie tegen stappen die Israel
onwelgevallig zijn. Terwijl de publieke opinie zich weinig druk maakt
(ondanks pogingen daartoe van het
pro- Is ra el i sche kamp) over ambte 1ij ke
ve~klaringen , zoals die van de Negen
en stemwarklaringen in de VN, zouden
officiële contacten met de PLO misschien meer weerstand kunnen oproepen. Het resultaat ervan is echter
dat de regering een tweeslachtig beleid voert, dat in het buitenland
niet begrepen en in het binnenland
niet gesteund dreigt te worden.
kenrecht niet zo dat onderhouden van
contacten erkenning impliceert:
"Erkenning is een wilsuiting ..•..•
Een duid~lijke ontkenning van de
wil tot erkenning maakt anderzijds
allerlei betrekkingen met een regering of land mogelijk zonder dat
daaruit erkenning volgt", P.J.Kuyper.
Erkenning - p~litiek in het volkenrecht en volkenrecht in de politiek,
Internationale Spectator 1974 (p.588~
Al$ men bij een bevrijdingsbewegirg
a1s de PLO van erkenning spreekt, betekent dit waarschjjnl ijk dat men :
deze beweging als vertegenwoordiger
van een bepaald volk of een bepaalde
bevolkingsgroep erkent. Ook als men
niet in de vraag wil treden of de
PLO als de enige vertegenwoordiger
van de Palest1Jnen beschouwd moet
worden, is het voor weinig tegenspraak vatbaar dat de PLO een zeer
groot aantal Palestijnen, zowel onder
de vluchtelingen als onder bewoners
van de l·lestoever en de Gaza-strook
vertegenwoordigt. Dientengevolge kan
de PLO erkend worden als de vertegenwoordiger van een belangrijk deel van
de Palestijnen.
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Dat de contacten met een bevrijdingsbeweging niet impliceert dat men deze
beweging als de enige vertegenwoordiger van een bepaald volk accepteert
blijkt uit de Nederlandse contacten·
met de S\JAPO. Deze is in de reso 1uties van de VN omschreven als de
'sole and authentic' vertegenwoordiger van het volk van Namibië. Nederland heeft zich hier altijd tegen
verzet. Onze regering stelt dat dit
pas kan blijken na het houden van
verkiezingen. Desalniettemin onderhoudt Nederland contacten met de
S~IAPO en steunt deze de laatste jaren zelfs à raison van 1,5 miljoen
gulden per jaar.
~~!_E~Q:~~~9Y~§!

Een veel gehoorde stelling is dat
men geen contacten met de PLO moet
onderhouden zolang deze uit is op het
verdwijnen van de· staat Israel, zoals in het PLO-Handvest staat. De
redenering hierbij is dat het onderhouden van contacten steun van de
politieke doeleinden van de PLO inhoudt. Deze redene·ri ng is ui teraard
niet juist zoals blijkt uit de analogie met het ANC.
Enige tijd
geleden heeft een delegatie van het Mrican National Congres gesprekken gevoerd met de toenmalige ·ministers den Uyl, van der
Stoel en Pronk. Betekenen deze ge-sprekken op het hoogste niveau nu dat
Nederland het politieke programma
van het ANC vo 11 edi g onderschrijft?

STEMRECHT
ALS U WILT STEMMEN OP
HET CONGRES •••..•.•.
LEES BLZ. 1
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VOOR U GELEZEN ....

Heer a1s het voor het verhaal func- de omloopsnelheid van het geld tioneel is en houdt beslist van een
gepromoveerd. In de mobilisatietijd ·
goede grap. Leuke roddels zoekt men
(voórbestemming?) was hij bovendien
tevergeefs. Dat kan een President
als reserve-officier met de bewaking
vari de Nederlandse Bank zich natuur- van de bankbiljetten-drukkerij van
Joh.Ensohedê en Zonen in Haarlem belijk ook niet permitteren. Zijlstra
is over het a ]gemeen zeer mild in
last geweest. Hoe het ook zij, het
DR. JELLE ZIJLSTRA
zijn
oordeel.
over
mensen
waarmee.
hij
hoofdstuk over zijn bankdirecteurVijftig jaar uit het leven van een
·Schap getuigt van zijn kennis en liefheeft samengewerkt. Zijn bittersta
opmerkingen gelden vrijwel steeds
de voor de monetaire theorie en polierudiet· man
zijn eigen partijgenoten. Het zijn
tiek. Zijlstra moet een begenadigd
docent zijn. lil het boek blijkt hij
vooral Bruins Slot en Berghuis die
Zondagsmiddags met een boek, .frans
het bij hem moeten ontgelden. Niet
in staat geldschepping, in- en deflaBrUggen. met Händel en Telenan op de
onbegrijpelijk als je hun calvinistie, vaste en zwevende wisselkoersen
draaitafel, en ik ben een innig tetisch opgetuigde wispelturigheid
en andere moeilijke zaken voor iedervreden mens. Twee rustige zondaggadeslaat. "In mijn huidige politieke een begrijpelijk te maken. We vinden
middagen heb ik me geamuseerd r.1et
hier ook een heel· verhelderende uitfunctie moet ik over de politiek
Zijlstra> althans met het boek dat
zwijgen", zegt·hij tegen P~çhinger.
eenzetting over de verhoudt ng tussen
over hem is verschenen en het was
Soms wil het met die zwijgzaamheid
de minister van Financiën en de prezeer de moeite ~1aard. Vanaf het
sident van de centrale bank.
nog wel eens meevallen, en dan komt
stofomslag staart een ontspannen
het aan ook! Bijvoorbeeld als hij
zittende dr. Zijlstra ons aan. Ik
. Zijlstra is een man met een. vooruitherinner me dat de blik in zijn ogen over f1arga Klompê zegt, dat zij zich ziende blik. Jaren geleden uitte hij
a~.s minister "om het voorzichtig
in kolommen elders streng en licht
reeds de gedachte dat het zou komen
uit te drukken, ietwat meer bemoeide tot
misprijzend is genoemd, zijn geêên partij waarin KVP, AR en CHU
met
het
werkterrein
van
haar
co
ll
elaatsuitdrukking met een voor Friezouden
Hoewel hij overiga's dan voorheen gebruikelijk was." gens metsamensmelten.
zen typi,sche norsheid. !laar ik meen
'gemengde gevoelens'. tegenbeter te weten. Mijn afkomst is
over het CDA staat. De van thuis meeZijn boek volgt Zijlstra als wetendeels zeer noordelijk en ik kên die
gekregen anti-revolutionaire opvatschapsman, politicus en President
blik~ Ik geloof dat Zij'lstra nors
tingen vindt hij eigenlijk te kostvan de Nederlandse Bank. Het is de
noch somber kijkt of is. Integensucces-story van 'een man met begin- baar om op te geven. Ook een profetie
deel, die blik is weliswaar. typisch
selen, maar met een open geest voor
uit 1954 blijkt uitgekomen te zijn.
voor. Noord-Nederland, maar er ligt
opvattingen ook voor anderen' (Drees} Deze - te vinden in een van de afgeiets wétends in, alsof hij als
Zijn politieke carrière begon - na
drukte redes.- luidde "dat een stijsteile calvinist heeft ontdekt, dat
ging van de welvaart in Nederland
een briljante ~letenschar>pel ij.ke het leven heel plezierig kan zijn
met zeg twintig à dertig procent de
in 1952 .toen kabinetsformateur Don· en hem·dat mateloos amuseert. Je
nog bestaande verschillen tussen liker, die een jonge soepele anti-rehoeft trouwens alleen maar te kijken volutionair zocht, hem het 11inisterie bera 1en en .soci a1i sten in Nederland
naar het grote aantal foto's, ook
vrijwel volledig zou uitwissen~.
van Economische·Zaken aanbood. Dat
uit het privé-archief van Zijlstra,
met dr. Jelle Zijlstra .en het T~1eede Niets blijkt thans minder waar!
waarop ook zijn knappe echtgenote
Kamerlid mr. J. /'.lgera als minister
Geconfronteerd met ·deze voorspelling
op staat. Ontegen.zegl ijk schept
bij het aanbieden v.an zijn boek antvan Verkeer en IJaterstaat voor het
Zijlstra vreugde in het leven. nat
eerst na de bevrijding de Anti-revo- woordde Zijlstra: "I1111derdaad. ~laar ik
spreekt ook uit zijn boek. Het is
lutionaire Partij deelnam aan de re- had toen een andere werwachting omhem in zijn leven verbazingwekkend
trent de ontwikkeling van het Neder~
gering, was het een gebeurtenis van
voor de wind gegaan. Nà een gel uklandse socialisme dan zich in feite
historische betekenis. Zijlstra bekige Jeugd volgde een briljante weheeft voltrokken. Ik extrapoleerde
heerde het departement tot 1959,
tenschappelijke en politieke carhet socialisme à la Drees".
waarna hij tot 1963 in het kabinet
rière. Zelf lijkt hij over dat alDe Quay minister van Financiën is ge- Dr. Puchinger heeft een .knap en amules nog het meest verbaasd.
weest. In· 1963 werd hij ~1ederom hoog- sant boek samengesteld waarin Zijl.stra geheel tot zijn recht komt, al
leraar aan de Vrije Universiteit en
"Gesgrekken en Geschriften" draagt
gaan ·de vragen. mij soms te ondiep.
lid van de Eerste Kamer. Zijn polihet oek als ondertitel. Na boeken
Zelf
schrijft Puchinger dat de getieke
loopbaan
sloot
hij
in
1967
als "Drees 90" en "prof. dr, ir. W.
sprekken zijn begonnen in de gangalthans .voorlopig - af.als premier
Schermerhorn" verschéeil deze Zijlbare interview-vorm, van korte vragen
stra-(auto)biografie biJ Strengholt. · van h~t interim-kabinet Zijlstra. ·
en
min of meer uitvoerige antwoorden,
Een uitgever~j die in zijn ex libris Al in de zomer van 1966 werd hij
maar dat al naar gelang Zijlstrameer
de spreuk 'Al 't jonge groeit staag' o.a. door de toenmalige bankpresiop gang kwam of de stof-technischer
draagt, iets dat beslist niet voor
dent dr. f!.IJ.Holtrop voor het presi- ·werd,
het onnodig of zelfs ongewenst
dr. Zijlstra gold. Zijn carrière
dentschap van de Nederlandse Bank
door vragen zij.n verhaal te onderging werkelijk pijlsnel. Daarover
benaderd. Al wandelend door de Friese was
breken. In het boek hadden wat mij
en over vele andere dingen vertelt
weilanden trachtte Holtrop Zijlst~a
betreft de vragen niet eens hoeven
hij door middel van dr. G. Puchinger ervan te overtui gen dat hij de aanworden
afgedrukt. Ze irriteerden me
die voor de totstandkoming_van dit
.gewezen persoon voor die functie
zelfs
zo
nu en dan. Ik realiseerde
boek 35 gesprekken met Zijlstra
~1as. Verdiept in de conversatie
dat ik me langs die cursief gevoerde, beginnend en eindigend in
· stapte Holtrop bijna naast een smal- mé
drukte regeltjes heen haastte om maar
Zijlstra's buitenhuis De Tike in
le plank in een ietwat anriere liqui- ~teer
verder te lezen wat Zijlstra te
Smallingerland. Puchinger leidt het
diteitsmassa dan die waarmee hij
.vertellen liad. Ik heb ze in ieder ge.boek in~ Daarna volgt een intereszich beroepsmàtig placht bezig te
val niet als functioneel ervaren.
sante bijdrage van dr. lJ. Drees sr.
houden. De krachtterm die Holtrop
Verlucht met - zoals ik reeds zei toen gébruikte, was volgens ZiJlstra Boven de bijdrage van dr. I·J. Drees
vele fot's'en gecompleteerd door een niet aan de monetaire theorie ontstaat het wat ongelukkige opschrift
17-tal redevoeringen en artikelen
·leend. Zijlstra·had wel belangstel"Dr. Jelle Zijlstra (1918-1978), dat
van Zijl st ra·, is het een boek dat
ling' voor de functie. Hij was alt1jd de indruk wekt alsof hij niet meer
leest als een roman, want deze goed- sterk geïnteresseerd geweest in het in ons midden is. Gelukkig schrijft
gereformeerde Nederlander zalft algeld- en bankwezen en was, evenals
Drees dat de verwachting gewettigd
lerminst, komt sl"echts uit bij de
is, dat hij nog lange tijd ten volle
Holtrop, op een monetair ondèrwerp
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actief zal kunnen ZlJn.
Deo Volente, om in stijl te blijven.
t1arie-Louise Tiesinga
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CAMPAGNENIEUWS
EUROPESE KANDIDATEN·
aantrekt in de Europese .. politlek 1s dat er nog zoveel gedaan ·moet
worden, op terreinen. die de mensen
direct raken . Europese politiek is
geen zaak van betrekkingen tussen
s~aten, ouderwetse buitenlandse poli· t~ek, maar een verlengstuk van de
b1nnenlandse politiek . Veel 14an de
zaken, ~aar D'66 zich in Nederland
sterk voor maakt en die voor mij .de
po 1it~ ek w~~enJ ij ke doelstellingen
van D 66 ZlJn, zoals de bescherming
van het milieu, een toekomst voor
onze industrie, de samenwerking met
de ontvli kke 1i ngs 1anden, de bescherming van de rechten van de achtergestelden, enz. zijn juist ook de zaken .die in de Europese politiek spe- ·
len. Steeds duidelijker is geworden ·
dat deze problemen in vele opzichten
het Nederlandse politieke bestel te
boven gaan. Het ·Europese · politieke
bestel kan dan mogelijkheden bieden .
voor betere oplossingen.
·or dit inderdaad ook betere ·oplosslngen ~ullen ~ijn . zal echter in ·
sterke mate afhangen van .de vorm die
aan dat Europese politieke béstel
w~rdt gegeven. Op het ogenblik is
dlt een zeer onbevredigende, wat ondemocratische, vorm. Het dit gebrek
aan democratie hangt ook samen het
volstrekte gebrek aan belangstelling
v?or de Europese politiek bij de
k1ezers r En met dit gebrek aan be.langstell ing ·hangt weer samen dat
sommige politieke partijen, zoals in
Neder~and de PvdA, CDA en VVD nog
_de rumte hebben om een begin te
m~ken _met een Europese partijvorming
d1 e 01 ets te ma·ken heeft met de werW~t m ~ j

Geboren
een streek
ook aan Rijn en ~1oezel .gelegen - .
steeds weer werd "bezocht" :door moordende·, zuipende en verkrachtende 1e.gers van Romeinse ,. Pruisische, Spaanse, Franse en vele andere signatures
en -terugkijkend op vooroyders die
·
wisselend onderdanen van Parijs,
.
Aken, Rome, Berlijn, IJenen en diverse grafen, keurvorsten en hertogen
waren, · relativeer je al gauw de toevallige nationale grenzen. Toe~ ik
mij rond mijn 17e jaar voor po 1 iti ek
begon te interesseren hadden de ·ver, .antwoordelijke pol.iti ci .al heel wat
· · k.ansen voor Eurqpa gem i st. ~let de
·E.G.K.S. en de E.E.G. was weliswaar
· een m;.~imum van Europese eenvlord i ng
g~~ea 11 seerd, maar er was meer moge11Jk geweest, wanneer de pol i ti ei
meer naar de mensen hadden geluis- ·
terd. Hiervoor in de plaats kregen
we .de koude oorlog, de Force de
Fr~~~e en oplevend nationaal egoïsme.
· Hat 1s er nog over van de na-oorlogse
idealen, die nooit weer volkeren:moord, discriminatie, oorlo:g, haat
. tussen de Europese vo 1keren en di c,;
taturen in Europa wilden toelaten.
Al . is er toen 'geen s.o lidair en vereni'gd Europa gerealiseerd, als wens
bleef dit . altijd mijn ·ideaal. Dit
·Europa moest voor mij een dèmocra"
t~scry~ tolerant, solidair en vrijZ1nnlg Europa worden. Om .hieraan te
werken heb ik mij candidaat gestel~
voor het -Europees Parlement. Binnen
dit parlement zal het een zaak van
lanqe adem worden het voornoemde
id~aal b~j benadering te realiseren.
Bu1ten d1t parlement ligt er echter
ook een brok werk, te weten de opbouw van een Europees 9' 66., het door. prikken van de grenzen door mensen ·
.· van weerskanten van de grens bij el. kaar te brengen, het bestrijden van
. de werkloosheid door vraag en aanbo.d
op de arbeidsmarkt ook over de gren~
zen heen op elkaar af te stemmen en
· het opkomen voor minderheden op Euro' pees niveau. Als wij de Nederlandse ·
kiezers zo gek krijgen gevolg te ge- ·
ven aan onze oproep
" GEEF ON~ DE VIJF - ~
za 1 ik van harte werken aan de voor.. no~de taken.
WERNE·R UERZ
_

_

_ _ _ ....

L__·~-

.f.A14PAGNETEAM
Het campagneteam is compleet!
.Annat Koster zal tot half juni fungeren als campagne-assistente·.
Zij is geen onbekende in de partij,
zij is -geruime tijd assistente geweest van de Tweede Kamerfraktîe.
Dit betekent dat o.a. de spreekbeurtaanvragen nu via ANNAT 'geregeld kunnen wo.rden.
~ATERIALEN

Dagelijks wordt het secretariaat gebeld met de vraag wanneer de .verkfezingsmaterialen beschikbaar zijn .
Ons streven is erop gericht; om a11 e
materialen 1 tot 2 weken vóór de
campagne-start (21 april 1979) beschikbaar te hebben •

ST 0 R·T ·N·u
·E·N E·.·R-G. 1-E.K

kelijke scheids]njnen i n de . Europese
politiek en allra met het behoud van
gevestigde, natïona1e, machtsposi- ties.
Waar ik mij als Euro-parlementariër
dan ook voor zou willen inzetten ·
zijn deze drie,onderling · samenha~gen
de, zaken:
1. Het. betrekken van de burger bij
die Europese politiek
·
2. Het versterken van de positie van
het Europese Parlement, als bij~
drage aan de democratische grondslag van de Europese politiek
3. Het gebruiken van deze sterkere
positie om samen met : gelijkgezinde
p~rlementariërs de Europese poli. _t1ek steeds meer te beïnvloeden
in een richting die overeenkomt
met de politieke doeleinden van
D' 66.
.
HERMAN SCHAPER
CAMPAGNE INSTRUCTIE
BIJ EEN KOMSTEN
In Eindhoven en in Zwolle en in Den
· Haag (de laatste twee- een week later vanwege het weer) heeft de campagnecommissie haar plannen uiteengezet over de wijze van campagnevoeren en de te ·verstrekken materi·
·
alen.
Uw regio- en plaatselijke . be~tuur is
du~ geïnformeerd. Het is van het
grootste belang dat alle'. leden zich
in gaan zetten voor deze verkiezingen
·Wat Lagendijk en de Hondt ons ook
voorspiegelen, de kiezers zelf zullen
~palen hoe groot D'66 er op
. _.
7 J U N1
uit komt.
Meldt . u d~s bij :uw regio- of plaatselijk bestuur en werk mee aan een
goede verkiezingsu i ts1ag:
Jan Veldhuizen
camp&gneleider

OP GIRO 1.000.000
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66

CONGRESIMPRESSIES
Het begon op tijd. Het aantal congresgangers liep op tot boven de
900. En van de 20 punten op de
agenda hebben we alleen punt 7 laten
vallen. 'Beleidsprogramma- Ruimtelijke Ordening' heette dat en er was
een half uur voor uitgetrokken. Dat
halve uur hebben we als echte Democraten gebruikt om te discussiëren
en zelfs te stemmen over het al of
niet behandelen van dat punt. Of het
verschuiven naar zaterdag. En zaterdag wéér, tot twee keer toe. Maar de
laatste keer kon het echt niet meer
behandeld worden, want er waren mensen die speciaal voor dit punt gekomen waren en die waren toen al naar
huis. Zeiden ze zelf. Maar op die
momenten is D'66 op zijn best. We
zijn wel pragmatisch, maar gek op
procedures. We zijn ook massaal tegen
bevoogding. Dat bleek zaterdag bij
het punt 'Adviescommissie interne
kandidaatstelling'. Na een rondje
zwarte-piet-doorgeven tussen hoofdbestuur en adviesraad, deponeerde
het congres de complete adviescommissie in de prullebak. We hebbenwel
zelf in Breda een correctie op ons
Huishoudelijk Reglement aangebracht,
maar als het menens wordt laten we
ons door niemand vertellen hoe het
moet. Ik zei het al: dan is D'66 op
zijn best. Die dingen maken een congres ook minder tam. Als je zo'n
congres-agenda ziet, slaat de schrik
je om het hart. En niet ten onrechte,
want stel je voor: je zit in een
zaal waar de stoelen zo dicht op elkaar staan dat wie eenmaal zit er
eigenlijk niet meer uit kan; de interruptiemicrofoon midden in de zaal
moet worden uitgeschakeld om het
'rondzingen' van deandere microfoons
te voorkomen; de geluidsinstallatie
is niet krachtig genoeg om door te
dringen tot onder het balkon, methet
gevolg dat steeds meer mensen achterin gaan praten; dan heb je toch
gloeiend hete hangijzers nodig om je
publiek te blijven boeien. Het hoofdbestuur had die ijzers perfect gedoseerd en het officiële verslag zal
er vast meldinq van maken . Ik heb

niet alles gevolgd, want het duurde
telkens zo lang voor je weer een
pilsje te pakken had. En dan bestelde ik ze nog wel met twee tegelijk,
want het was zo warm in die tent:
§~~~-~!~9_91~-~~~-j~_!l~~~~-~~~:

Eigenlijk is Kras ook volslagen ongeschikt voor zo'n congres van ons.
Dat kun je rustig in de Democraat
zetten, want Amsterdammers zijn zo
chauvinistisch dat ze denken dat ik
dat als grapje bedoel. Het feest was
prima, maar dat mocht ook wel, want
het was met zoveel superlatieven
aangekondigd en er was zo agressief
voor gecollecteerd. Het was wat druk
aan het uitgifte-loket, maar er was
wel een Europese vedette, ene Heddy
Lester, die vond dat 0'66 geen
idealen maar wel illusies had. Ze
vergeleek de Europese verkiezingen
met een songfestival, maar dat kan
ik ook wel verkeerd begrepen ·hebben.
Die verbindende teksten waren zo
slim, dat ik Wolffensperger ervan
verdenk ze zelf geschreven te hebben.
We hadden toen al meer dan een uur
over financiën gepraat, waarbij Jan
Prevoo, sinds november onze penningmeester, allerlei behartigenswaardige dingen zei. Maar zo abstract: Erna
Maas werd tenminste nog eens kwaad,
al begreep i.k nooit waarom.
Daarna zette de partij de jongerenkwestie bij. Ik hoop maar dat de
jongeren zelf, ook zij die achter
TCD 4 stonden, binnen de werkgroepin
de SWB zodanig van leer trekken, dat
we goed blijven ervaren hoeveel jongeren er in D'66 zitten. Met Peter de
Heer, Eric Sleicher en Maria van Tilburg heb ik nog wat na zitten praten.
Zij waren teleurgesteld, maar niet
van plan bij de pakken neer te zitten .
Zij rekenen erop dat alle jongeren
binnen de partij de ontwikkelingen
kritisch zullen blijven volgen. En
dat de voorstanders van een aparte
jongerenorganisatie hun doelstellingen nu binnen de werkgroep zullen
proberen te verwezenlijken. Daar rekenen de jongeren die het - in deze wèl met het hoofdbestuur eens waren
ook op. De zusjes Else en Edith
Kuyper bijvoorbeeld. Zij hebben zelfs
vervo tç; op b rz . 2 midde rste koLom

0'66 AKTIVITEITEN

START EUROPESE VERKIEZINGEN 21-4
11AASTR I CHT
ADVIESRAAD
28-4
TRIANON UTRECHT
JONGEREN VERGADERING
28-4
VREDENBURG UTRECHT

NAJAARSCONGRES
Het najaarscongres 1979 - de 25ste
Algemene Ledenvergadering van D'66 zal worden gehouden op vrijdag 26 en
zaterdag 27 oktober 1979 in de Vee~
markthallen in Utrecht.
Nadere mededelingen o.a. vervoersmogelijkheden, logies, agenda etc.
zullen in·de volgende Democraten
worden gepubliceerd.
Reserveer nu reeds deze data,
---------------------------ópdat de opkomst van het voorjaarscongres 1979 minstens wordt geevenaard!

INHOUD
blz.
CONGRESVERSLAGEN

2, 3. 6,

7. 10

ONZE GAST: IIII1 t1EYER 8
CNIPAGNE EUROPESE
11
VERKIEZINGEN
12, 13
PARTIJGANGERS
15
BESTELFORMULIER

PARTIJSECRETARIAAT
BUREAU SWB 0'66
BUREAU PSVI 0'66
BEZUIDENHOUTSEWEG 195
2594 AJ DEN HAAG
TELEFOON: 070 - 858303
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COLOFON
De uitgave van de Democraat geschiedt
onder verantwoordelijkheid van een
door het Hoofdbestuur benoemde redaktieraad die als volgt is samengesteld
Piet van Baarsel
Ernst Bakker
Frans Rog i er
~larie-Louise Tiesinga
Jan Veldhuizen
Stijn Verbaeek
Als sekretaresse is aan de redaktieraad toegevoegd:
Kitty Warburg
Korrespondentie, kopij e.d. richten
aan het redaktiesekretariaat van
De Democraat
Bezuidenhoutseweg 195
2594 AJ Den Haag.
VERANTWOORDELIJKHEID
De redaktieraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor inhoud en opname
van publikaties in de Democraat. Het
moet duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheid zich niet uitstrekt
tot bijdragen van het Hoofdbestuur,
frakties in vertegenwoordigende lichamen, het S~lB-bestuur, het PSVIbestuur, de Adviesraad en andere
officiële partijorganèn. Al deze bijdragen zijn als zodanig herkenbaar
aan het rubriekshoofd.
O~k de inhoud van ingezonden brieven,
d1e steeds de naam van de schrijver
vermelden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktieraad.
Voorzover er enig misverstand omtrent
de redaktionele verantwoordelijkheid
mocht dreigen, worden de titels van
bijdragen die buiten die verantwoor·delijkheid vallen, voorzien van een ~
DE DEMOèRAAT
De Democraat wordt gratis toegezonden
aan alle leden van D'66. Niet-leden
.kunnen zich abonneren voor f 25,-per jaar.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
het sekretariaat voor f 3,-- per stuk
WANNEER VERSCHIJNT DE DEf·IOCRAAT?
De Democraat verschijnt 10x per jaar.
Democraat nr. 4 verschijnt: 3-5-1979
Sluitingsdatum 'kopij: 16-4-1979
ADVERTENTIETARIEVEN
1/1 pagina: f 500,-l/2. pagina: f 300,-- liggend
1/3 pagina: f 250,-- staand
1/4 pagina: f 200,-- liggend
1/6 pagina: f 150,-- staand
Kontraktprijzen op aanvraag verkrijgbaar.
Plaatsing van advertenties is mede
onderworpen aan de goedkeuring van
·de redaktie.
OPLAGE 13.500

Vlak daarvoor kwam de oprisping van
Jan_Veldhuizen. Wij moeten op 21
apr1l met hem naar t·1aastricht om daar
al expliciet tegen de 'andersdenken- statistisch in de r1aas te verzuipen.
Maar hij redt ons onder voorwaarde
den' gezegd dat ze 28 april in
dat we meer dan middelmatig storten
Utrecht moeten zijn. Daar moet een
taakverdeling gemaakt worden. Er lig- op giro 1.000.000. En dat doen we
gen nu al vragen .ui't de fractie over dus, want Jan Terlouw zei immers dat
het leven ons te lief is geworden.
we~kgele~enheid voor jongeren, over
hu1svest1ng e.d. Via het actiecentrum En wat was hij kwaad op Van Houwelingen!
moeten we eigenlijk naar alle vert~~enwoordi~~nde lichamen in de pardoen we het voor?
tlJ, ~andellJk en plaatselijk, advie- Waar
--------------------zen u1tsturen als het over jongeren
g~at. ~an Terlouw z~l zijn 19-jarigen Het congres is weer voorbij. Ondern1et m1ssen aan de lnterruptie-micro- weg naar huis, met een van de drie
:oon, integendeel, zij zullen hem tot - het zij hier vermeld: uitstekende
congresvoorzitters, vertelde ik wat
1n de Kamer voor de voeten lopen.
ik van plan was erover te schrijven.
Dat er eigenlijk weinig politieke
~l~EE~!:!.~._Yë9~r!
discussie is tijdens zo'n congres.
De zaterdag begon met tijdwinst. Het ~aarten_Engwird~_had best zin gehad
1n een 1nhoudel1Jke discussie over
ging allemaal zo gesmeerd, dat het
~e arbeidstijdverkorting. Soms denk
weer leek op de goedkeuring van een
spoorboekje, afgewisseld met de pre- 1k wel eens: het hoofdbestuur is al
lang blij dat we het over het algesentatie van enige nieuwe (nou ja
meen zo roerend eens zijn, En je ziet
nieuwe?) stationchefs.
'
altijd dezelfde mensen. Zo filosofeAar de Goede maakte de tongen los
rend rijst dan de vraag: waar dient
door een voor zijn doen geëmotioneerd zo'n
eigenlijk voor? Toch
betoog over taak en bevoegdheden van meer congres
voor de bevestiging, voor het
het in juni te kiezen Europees parenthousiasme, voor de motivatie dan
lement. Hij kreeg een ovatie. De
voor de politieke discussie?
~uropes~_politieke moties lagen zö
Dan
ook de volge~de keer weer: sfeer
1n de 11Jn van de partij en. werden
en staanplaatsen. En een drumband
ook zo goed gepresenteerd dat het
uit Ommelanderwijk, om de voorzitter
congres al applaudiseerde voor aan
in de rede te vallen als hij Wim Dik
stemming kon worden gedacht.
en Wim de Jonge tot ridder·slaat.
Toen bij een van deze moties iemand
toch stemming vroeg, was de verbaZeg maar Liesje, zei Esmeralda. En
~ing van voorzitter Machteld Versnel
zij bleven _nog lang democraten.
1n een uitroep 'Wilt u hier stemming
over?' waard om te worden gefilmd.
Stijn Verbaeek
Maarten Engwirda bracht weer wat
vuu:~erk. Het hoofdbestuur bleek duidel1Jk verdeeld en .het congres ging
massaal achter Maarten. Tijdens zijn
~etoog verscheen op de overhead-proJector de mededeling dat 'D'66 afdeling België' was opgericht. Maarten
~ag onmiddellijk de vierde stroming
~n Europa nog sneller vlieten. En
1ntussen ontspon zich vlak voor mij
een discussie tussen een vader en
zijn tienjarige zoon die de vergaderzaal leuker vond dan de speelkamer
Zoon (tijdens applaus): 'Je moet ·
klappen!'
Vader: 'Neen'
Zoon: 'Maar de anderen doen het wel?'
Vader: 'Alleen de mensen die het er
m~e eèns zijn klappen, en ik DUS
met!'
Stilte. Zoon denkt na.
Prachtig, die kinderen. Sofie (ook
RADIO
HILVERSUM III
10) zit midden tussen het tumult van
1§&~1§.:.!l!_.~~r
spelende en schreeuwende leeftijd. ~enoten, zeer geboeid te 1ezen. Het
vrijdag 13 april 1979
1s haar eerste congres, met vader
vrijdag 27 april 1979
mee en best leuk; 'Ik heb ook wel
vrijdag 11 mei 1979
gespeeld, hoor!' zegt ze om mij gerust te stellen. En de jongste
congresganger, Tommie, is êên jaar
TELEVISIE
NEDERLAND
en geniet zichtbaar tevreden van zijn
maaltijd. De obligate boer achteraf
1~=-~Q:gQ:.QQ_~~r
bewaart hij tot midden in.de rede van
woensdag 5 juni 1979
Jan Terlouw.
vervolg van blz. 1
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VOORJAA~SCONGRES

NABESCHOUWD

door Frans Rogier,
vice-voorzitter organisatie.
Op 23 en 24 maart 1978 vond de 24ste
Algemene Ledenvergadering van D'66
plaats in Krasnapolsky in Amsterdam.
Sinds het voorjaarscongres 1977, dat
met meer dan 1000 bezoekers een absolute topper blijft, weer een hoogtepunt met ruim 900 bezoekers.
De congressenvan Nijmegen, Zwolle
en Breda werden door niet meer dan
800 mensen bezocht. l~at het aanta 1
bezoekers betreft mag dit congres
dan ook zeker als geslaagd ~1orden
beschouwd, temeer daar op de doorgaans slecht bezothte vrijdagavond
reeds 500 kaarten werden verkocht..
stel. "Dit voorstel bouwt logischerwijs
en
samenhangend
voort
op
het
tot
Ni et a11 een het aantal dee 1nemers
D'66 EN DE JONGEREN
nu toe door de partij voorgestane be- was verheugend, maar ook de levenleid in programmatisch en organis·ato- dige discussie, de besluitvaardigrisch opzicht. Het doet tevens recht
De behandeling van het agendapunt·
heid en de sfeer kunnen a1s pos i tï ef
"JONGERENORGANISATIE" r.1et z'n vele
aan de tijdens de ALV te Breda door
worden
gekwalificeerd. D'66 congreseen grote meerderheid van sprekers
eerst aan de congresbalie verstrekte
seerde
op
de bakermat - op 27 decemgeuite meningen en wensen m.b.t. de
toelichtingen, moties en één amendeber l966 werQ .in Krasnapolsky defipositie
en
rol(len)
van
jongeren
in
ment' vroeg van bet congres de nodige
nitief tot de oprichting van D'66
lees- en luistervaardigheid.
de partij,"aldus de in het Congresbesloten - en toonde zich een volboek
samengevatte
motivering
van
het
wassen vierde partij in de NederDe tijdens de ALV te Breda (najaar
Hoofdbestuur.
landse politiek. Hoewel de akkomoda1978) ingestelde jongerenwerkgroep
Het congres gaf er blijk van deze
tie op enkele punten te wensen overhad - naar goed democratisch gebruik
1iet - het geduld van de in~1endige
opvatting te delen. De indiers van
in de Congresdemocraat twee keuzemens werd soms -erg lang op de proef
voorstel TCD 5 konden zich geheel
voorstellen gepresenteerd. De indiegesteld - kunnen wij terugzien op
ners ~aren terdege voorbereid en had- verenigen met de tijdens de .behandeeen geanîme~rd en vooral politiek
den zich goed gedocumenteerd. Het . • ling vanwege het Hoofdbestuur aan de
inhoudelijk geslaagde ALV. De concongres werd sne.l en to the point in- leden uitaereikte samenvattende regresleiding was voortreffelijk, de
gevoerd in de achtergronden en bedoe- dactie van het eigenlijke voorstel. ·
afdeling Ar.1sterdam was een uitstelingen van de voorstellen. De aanwe- t1et grote meerderheid werd beslaten:
kend gastheer, en het congrès be- .
zige leden voelden er dan ook niets
a) het HB op te dragen tesamen met
sloot op vele punten.
voor pas in het najaarscongres tot
SHB en vertegenwoordigers van de
besluitvorming over dit vraagstuk te
jongeren een SI4B-werkgroep Jongeren In deze Democraat vinden onze leden
komen. Een motie van die strekking
korte samenvattingen van de drie
op te richten;
.
.·
werd met overtuigende meerderheid
congrestoespraken
van onze partijverworpen.
b) de PSVI te verzoeken de geplande
voorzitter, onze Europese lijsttrekjongerencursussen in overleg met
Voorstel TCD-4 koerste naar een min
ker en van onze. fraktievoorzitter en
de jongerenwerkgroep nader uit ·te
.bovendien korte vers 1agen van de beof meer zelfstandige jongerenorganiwerken en zo spoedig ·mogelijk tot
handelde agendapunten. Op deze wijze
satie binnen - sommigen vonden eigenuitvoering te brengen;
worden ook de ruim 12.000 leden
lijk "naast" - de (moeder-.)partij.
die het congres niet bijwoonden
Een commissie ad-hoc zou de najaarsc) het HB op te dragen in samenwerALV 1979 een voorstel moeten doen
king met de SliB-werkgroep Jongeren binnen twee weken zo volledig mogelijk geïnformeerd. Helaas staat de
voor statuten en huishöudefijk reglehet beoogde actiecentrum vorm te
omvang van de Democraat om financiment van zo'n nauw aan de partij vergeven;
ele redenen niet toe alle toespraken
bonden jongerenorganisatie.
d) afdelings- en regiobesturen te
en discussies volledig weer te geveh,
Ondanks de gedetailleerde argumentaverzoeken de jongeren-1 eden in
maar
dat zou waarschijnlijk ook te
tie van de indieners kreeg het voorhun gebied uitdrukkelijker bij
veel van het goede worden voor de
stel veel te weinig aanhang in het
hun bestuurlijke- en politieklezer. Uit de opgenomen rapportage
congres om de eindstreep te halen.
inhoudelijke activiteiten te beechter overduidelijk blijken,
zal
Het amendement op dit voorstel dat
trekken;
dat wij kunnen terugzien op een geuitdrukkelijker wilde vastleggen dat
slaagd voorjaarscongres 1979.
e) het HB op te dragen de financiële
het -moest gaan om een jongerenorgagevolgen van · e.e.a. nauwkeurig. te . Dank aan alle leden die hieraan
nisatie binnen de partij {dus zonder
hebben meegewerkt!
bezien en duidelijk herkenbaar in
eigen statuten en huishoudelijk rede
ontwerp-begroting
1980
op
·te
glement) werd daarmee impliciet -ook
nemen.
verworpen, aldus de congresleiding.
De Ledenvergadering stemde met deze
Een tweetal nog resterende moties,
N.B. Elders in deze Democraat vindt
conclusie in.
die ·respeitievelijk vroegen niet
u een uitnodiging voor de
over te gaan tot oprichting van een
startvergadering van de SWBVoorstel TCD 5 van de werkgroep "Bas
D'66 jongerenorganisatie en te komen
van Vliet e.a." werd door vele sprewerkgroeb Jonfieren o~ 28-april
tot de oprichting van een werkgroep
a~s. te tree t (caf -rest.
kers warm aanbevolen. Ook het Hoofd"Jongeren" van ·de SWB, waren daarmee
Vredenburg, aanvang 10.30 uur)
bestuur sprak voorkeur uit voor de
impliciet overgenomen door het
ontwikkeling van een organisatie van
congres. .
Jan van den Hazel .
.ionCJeren als aangegeven in dit voor-
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AAR DE GOEDE
naar een demokratisch Europa
In zijn inspirerende rede op het kongres van D'66 ziet Aar de Goede,
lijsttrekker van 0'66 bij de Europese verkiezihgen, het als zijn belangrijkste taak te werken naar een demokratisch Europa. Immers, zo zei hij:
"Onze partij is regel recht ontstaan
door grote ongerustheid over de ernstige devaluatie van onze demokratie
in eigen land in de zestiger jaren.
Daaruit blijkt al dat demokratie
geen vanzelfsprekende zaak is, niet
in .ons eigen land, maar ook niet in
Europa.".
Aar de Goede wees erop dat D'66 in
de afgelopen twaalf jaar bij voo.rtduring initiatie~en heeft genomen en
belangrijke bijdragen heeft geleverd.
tot behoud en versterking van onze
demokratie. "Dat waren wij, Dernokraten '66, aan onszelf verplicht. Dat
blijven wij, Demokraten, ook in 1979
aan onszelf verplicht, nu we op de
drempel staan van het eerstgekozen
Europees Parlement", aldus de lijsttrekker.
Aar zi~t de komende verkiezingen als ·
een belangrijke versterking van de
macht en invloed die het parlement
kan gaan uitoefenen als ze dat ook
werkelijk wil. De grote vraag is
daarom voor De Goede, hoe sterk de
wil i~ van het Europees Parlement.
"Immers zonder strijd wordt geen
macht veroverd. En zonder wil is ·
strijd bij voorbaat verloren. De
sterkte van de eigen .wil is daarom
bij de start van het'nieuwe.eerstgekozen Parlement erg belangrijk",
aldus De Goede. Toch wees Aar er op
dat door de verkiezingen geen evenbeeld van ons eigen parlement wordt
verkregen, dat er toch ook 150 jaar
· .over heeft gedaan om de betekenis te
krijgen die het nu heeft.
De Goede meende dat de bestaande
bevoegdheden, te weten de kontrolerend& bevoegdheden met betrekking
tot de Europese Commissie, de raadgevende bevoegdheid met betrekking
tot de Raad van Ministers en de bijzondere bevoegdheden van het parlement' moeten nu optimaal gebruikt
worden.
Hij riep het ·kongres op zich uit te
spreken voor drie initiatieven, vastgelegd in moties (die naderhand door.
het kongres. werden aangenomen).
Het eerste heeft betrekking op het
mandaat van de Europese Commissie.
In de door Aar de Goede ingediende
motie sprak hij uit dat de Europese
Commissie na de verkiezingen van het
Europees Parlement haar mandaat ter
beschikking moest stellen. Bij de
eerste ontmoeting met het Parlement
zou de Commissie een beleidsverklaHng moeten afleggen. waarover gedebatteerd wordt. Wanneer het parlement aanleiding ziet de Commissie
·niet haar vertrouwen te geven, dan

JAN
GLASTRA VAN LOON
De partijvoorzitter op de /\LV in
Amsterdam op 23 maart 1979:
"Er is onrust in de gelederen van
CDA en VVD over de groei van D'66.
Die onrust blijkt o.a. uit de aardige en onaardige dingen die sprekers van die partijen beurtelings
en afwisselend over ons zeggen."
Jan Glastra van Loon illustreert met
uitspraken van VVD-ers en CDA-ers
hoe moeilijk deze partijen het hebben met de qroei van D'66. Hij gaat

moet zij aftreden. \~anneer de Commissie de steun krijgt van het Parlement
dan pas is er sprake van een echte
vertrou~1ensrelatie op demokratische
grondslag.
Het tweede initiatief heeft betrekking op de raadgevende bevoegdheid
van het Parlement. Aar de Goede
meent dat het juist zou zijn, als
het Parlement een mede-wetgevende
taak ·zou krijgen. Daarvoor is een
verdragswijziging nodig. Daarmee zou
een begin gemaakt moeten worden.
Uiteindelijk zou dat moeten uitmonden in een s.oort Europese grondwet
waarin de b~voegdheden van het parlement zijn vastgelegd, alsmede
regels betrekking hebbend op demokratie, mensenrechten, ekonomische
en sociale grondrechten.
Het derde initiatief, vastgelegd in
een motie van Suzanne Dekker, heeft
betrekking op de instelling van een
Europese Emancipatie Commissie.
In een lang betoog ging Aar de Goede
na het voorstellen van deze initiatieven over tot het schet"sen van de
problemen rond de Europese partijvorming, met name ten aanzien van
de Socialistische, Liberale en
Christen-Demokratische federaties.
Aan de hand van een uitgebreide
analyse kwam hij nogmaals tot de
overtuiging dat op dit moment aansluiting bij een van de federaties
absoluut ongewenst is. De kracht
van D'66 ligt in haar eigen duidelijke programma, dat niet is aangetast door kompromissen of vage
afspraken. Onafhankelijk de verkiezingen in, daarin ligt de kracht
van D'66.
Aar de Goede besloot zijn rede als
volgt: "Nieuwe Europese scheids1ijnen zijn nodig. Nieuwe Europese
partijen zijn nodig. Een nieuw
Europees progressief beleid is
nodig. Ons program dat echt bestaat,
is konkreet, progressief en Europees. W1j zullen straks op'zoek gaan
naar ve~1anten en verwantschappen.
Dat is onze duidelijkheid".
Samenvatting door
Co Patist.

uitgebreid in op de verschillen tussen VVD en 0'66: "De toekomstvisie
van de VVD schiet in onze ogen ernstig tekort, omdat zij zich vrijwel
beperkt tot het aanprijzen van méér
produktie en minder kollektieve
lasten. 0'66 meent, dat een diepergaand inzicht nodig ii dan waarvan
de VVD blijk geeft, in de samenhang
tussen de manier waarop wij onze
welvaart produceren en de mate waar1n die produktiewijze afhankelijk
is van zorg voor mensen en milieu,
die wij in feite voortdurend ernstige schade toebrengen. Schade die wij
nog steeds afv1entelen op toekomstige
generaties." en "Wij pleiten met
klem en met uitgewerkte voorstellen
die met elkaar een samenhangend beleid vormen voor selektieve groei,
innovatie en vermenselijking van de
arbeid, decentralisatie en demokratisering van de besluitvorming,
zowel in de produktie- als in de
verzorgingssektor, in overheidsorganen als in partikuliere instellingen."
De duidelijkheid bij het CDA is ook
ver te zoeken: "Hier is niet alleen
sprake van een meer progressief en
een meer conservatief profiel, maar
. bovendien van een reeds individuele
politici die zich om de beurt profileren om te proberen daarmee invloed uit te oefenen op de koers
van het hele eskader. En dat durft
zich dan nog een appèl te noemen en
anderen uit te maken voor rotte vis':
Glastra van Loon is overigens ook
niet gelukkig met "het strategisch
manoeuvreren van de PvdA in de oppositie, zoals dat blijkt uit haar
optreden in de Tweede Kamer en uit
beleidsuitspraken gericht aan haar
congres.
Het lijkt erop dat de PvdA nog
steeds gebukt gaat onder een slecht
geweten over het feit dat zij niet
een revolutionaire, maar een evolutionaire weg heeft gekozen naar
maatschappijverandering, die haar
dwin'gt te pacteren met burgerlijke
partijen en dat zij om dat geweten
te sussen telkens een meerderheids~
strategie verkondigt, waarvan zij
zelf weet dat hij niet uitvoerbaar
is."
Er ligt voor D'66 een eigen·taak,
zoals ook blijkt uit de D'66-inbreng
in Provinciale Staten en Gemeenteraden en zoals ook zal blijken in
Europa.
Bewerkt door
Piet van Baarsel.

UIT DE FRAKTIE
oe fractie betreurt het dat de
advertentie, waarin een secretaresse
werd gevraagd, in een weinig geemancipeerde vorm is gegoten.
In volgende advertenties zal dit
worden voorkomen.
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JAN TERLOUW
op het Amsterdamse congres,
24 maart 1979
Voor de tiende keer sprak Jan Terlou~
een congres toe als politiek leider
van onze partij. Zijn visie op het
kabinet, de politieke partijen en ook
op onze eigen partij,
'In onze fractie' zei hij 'is het,
politiek gesproken, rustig, in de
andere politieke partijen woelig, in
het kabinet van tijd tot tijd wat
paniekerig en verder armoe troef.'
En daar liet hij het niet bij, maar
lichtte het omstandig toe. Hij noemde
de regering een kabinet van minimale
risico's. 'Kleine rondjes varen in dé
haven, niet dat enge zeegat uit naar
de veranderingen, naar de andere aanpak, naar de vernieuwing.'
Sprekend over de totstandkoming van
het CDA en de verloren strijd daarin
van de Anti Revolutionairen tegen de
KVP, herinnerde Jan Terlouw ons aan
wat hij vorig jaar in Breda zei:
'Volgens de opiniepeilingen toen zouden PvdA en D'66 samen 65 zetels hebben (wat nu tegen de 70 loopt). Toen
waren er 11 bij nodig om tot 76 te
komen en, vroeg ik, heeft de ARP er
niet 12 ä 14 gehad? Oud ARP-voorzitter Berghuis maakte onlangs in De .
Volkskrant vrijwel dezelfde som. Maar
ik ben bang dat het te laat is. De
progressieve krachten uit de AR zullen het buiten het CDA moeten_gaan
zoeken.'
Naar aanleiding van de opmerkingen
van onder meer Van Houwelingen over
D'66 zei Jan Terlouw met grote verontwaardiging in zijn stem: 'Leden
van het CDA, met name uit de ARP,
zeggen graag dat D'66 geen fundament
heeft, dat we er zo'n beetje karakterloos, (pragmatisch zeggen ze beleefd) op los rommelen. Twaalf jaar
cons-istente politiek telt niet.
Twaalf jaar kiezen voor de zwakken
(en niet alleen in financieel opzicht) telt niet. Twaalf jaar zoeken
naar nieuwe oplossingen voor nieuwe
problemen, maar ook voor oude, die
o.a. door evangelische partijen zijn
verwaarloosd, telt niet. Als je het
beestje geen oude, vertrouwde naam
geeft, als je niet van tijd tot tijd
in een bergrede vervalt, als je
vooral pretendeert ~m te zoeken en
niet om te weten, d~n heb· je geen
principes. Dan zijn alle anderen beter dan jij. Want zij hebben hun onwankelbare dogma's, op grond waarvan
al eeuwen ook onrechtvaardigheden
zijn begaan. Zo gaat dat, als men
geen steekhoudend middel weet om je
te bestr1jden. Ik heb de ARP nooit
verweten dat ze principeloos, of inhoudsloos is; Maar ik wens dat ook
niet van een van hen over ons te
horen, als daar geen schaduw van bewijs wordt bijgeleverd.'

Sprekend over de PvdA vond Jan Terlouw het vanuit hun standpunt wel
begrijpelijk dat zij voor de volgende
kamerverkiezingen met D'66 een
'samen-uit, samen-thuis-afspraak'
willen maken. Toch kan dat, wat hem
betreft, absoluut niet. D'66 verschilt aanzienlijk van de PvdA. Ons
denken vanuit de mens is niet het
socialistische. Een g~meenschappe
lijke strategie zou toch een PvdAstrategie zijn. Het zou misleidend
zijn voor de ·kiezers en tenslotte,
aldus Terlouw, zijn we de recente
geschiedenis niet vergeten. En hij
noemde onder meer het afwijzen door
PvdA en PPR van de progressieve
volkspartij en de 'dodelijke omar-

dat kan het niet zijn, want we hebben altijd al meer belangstelling
gehad voor verrekijkers dan voor
blinddoeken. Wat is het dan? Die
zogenaamde verrechtsing is uitsluitend dat we onze identiteit behoeden
We weigeren ons te laten indelen bij
wie dan ook, bij de PvdA, of bij
links, of bij de zogenaamde liberalen. Daar ligt onze dreiging voor
de anderen, dus daarop richt zich de
aanval. Links is niet identiek met
socialisme, progressiviteit is geen
alleenvertoningsrecht van socialistische partijen.
Van wie.ben je, dat is de vraag die
ons onophoudelijk bestookt. Kies!
Voeg je bij een ander en je identiming~
teit is die van de ander. Daarom
Jan Terlouw besloot zijn rede, die
ergert iedereen zich ongelukkig dat
herhaaldelijk door instemmend applaus we onafhankelijk naar Europa gaan.
van het congres werd onderbroken,
Daarom altijd weer de vraag: zou je
als volgt:
ooit meedoen aan een CDA/VVD-kabi'Na iets gezegd te hebben over de
net? Daarom de steeds dwazer wordendrie andere belangrijke stromingen
de pogingen om ons af te schilderen
in de Ne~erlandse politiek kom ik
als afhankelijk van de PvdA, pogingen
bij D'66 en ik wou het even hebben
om onze gegroeide onafhankelijkheid
over de zogenaamde verrechtsing.
en zelfstandigheid te ontkennen.
Lariekoek. Als iemand u zegt dat
Kreten als 'CDA zonder C', 'de parD'66 zou verrechtsen, vraag hem dan
tij verrechtst', ze komen voort uit
vriendelijk om een voorbeeld. Hij
die ene wens: tast hun identiteit
zal u het antwoord schuldig blijven.
aan, want die is voor alle anderen
D'66 was en is en zal blijven een
levensgevaarlijk. Hij is levensgepartij die een progressief beleid
vaarlijk, omdat steeds meer mensen
voorstaat, die progressieve voorin een drammerige, gelijkhebberige,
stellen doet, die op de bres staat
machtsbeluste, gepolariseerde wereld
voor vernieuwing, voor solidariteit, die identiteit herkennen als iets
voor doorbreking van machtsstructuwaar ze bij willen horen, als iets
ren, in ons land en in de rest van
wat werkelijk nieuw en echt is in de
de wereld. Dat we daarbij redelijk
verouderde politieke structuren.
blijven en weigeren als geblinddoek- Ik verzeker u dat D'66 niks voelt voor
te stieren tegen een betonnen muur
enig rechts kabinet, dat er nooit
te rennen om onze horens te breken,
sprake van zal zijn dat wij, uit
dat is dan zeker verrechtsing. Nee,
eigen machtsw~llust, de establishment
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VOORJAARSCONGRES 1979
"KRASNAPOLSKY" AMSTERDAM

ALGEMENE POLITIEKE MOTIES

ûok dit· kongres 11as er v1eer een aantal algemene politieke moties inge··
diend, waarmee zaterdagmorgen de
tweede kongreszitting werd begonnen.
De eerste twee moties, die in behandeling kwamen, handelden over.de
positie van de raads- en Statenleden
en de bestuurders op b.ei de niveaus.
Hieruit bleek, dat een aantal D'66vertegenwoordigers in raden en ~ta
ten praktische problemen onderv1nden
bij hun funktioneren in de veelal
kleine frakties. Een motie van de
afd. Landsmeer/Watergang ging erg op
.

.

vervolg van blz. 5

in het zadel zullen help~n of houden.
Er is niet êên lid van de fractie die
dat wil. En ik vertrouw dat ook de
àlgemene ledenvergadering van D'66
voor de volgende Kamerverkiezingendat
niet zal willen. Maar evenmin voel ik
ervoor om nu dan maar vast eens pre.cies vast te gaan leggen bij wie we
wel horen en bij wie niet. met wie er
. we 1 ooit eens geregeerd kan worden ,en
met wie nooit. Want vragen daarover
(of antwoorden op zulke vragen) maken weinig duidelijk. Integendeel, ze
versluieren voor de kiezers de identiteit van D'66, en daar heb ik geen
zin in.
De zogenaamde verrechtsing van D'66·
is dus, zoa 1s ik a 1 opmerkte, 1ar iekoek. Vorige keer wees ik al op het
onderzoek naar ons stemgedrag in de
Kamer. U weet· het nog, de meeste
steun voor onze moties krijgen we van
de PSP. Daa.rom heb ik maar êên advies:
trek je er niks van aan. Ik zie maar
êên gevaar, en dat is dat.partijleden
die wat minder dicht bij het politieke gebeuren zitten het zouden kunnen
gaan geloven. Zo'n omslag van de
Haagse Post, het spook van de verrechtsing, met zo'n meneer in keurige
jas, werkt suggestief. Er staat tenslotte niet bij dat het tien.graden
vroor· toen die foto gemaakt werd.
Leden die·het gaan geloven zouden zich
van ellende in de armen van een ande,re goeie, maar wel zeer andere partij
kunnen werpen. En·dat zou jammer zijn.
Daarom, mensen, zoa 1s ik pas in de
Democraat schreef: 'recht zodiegaat'.
We zijn wie we zijn. Wie meent zich
,bij ons thuis te voelen is welkom.
Dat worden er steeds meer, en dat zie
ik als het grootste winstpJnt van de
Nederlandse politiek anno 1979.'
De tussen aanhalingstekens geplaatste
teksten zijn letterlijke aitaten. Elke
samenvatting doet een spreker onreaht.
Wie hem volledig wil horen, wone het
aangres bij.

Stijn Verbaeek

details in en deed allerlei konkrete
voorstellen . Een motie van de afd.
Zutphen stelde het probleem meer in
algemene zin en verzocht het HB hier·
over nadere informatie in te winnen,
zo mogelijk in overleg met de kamerfraktie tot initiatiefvoorstellen te
komen en hierover het kongres te
informeren. Het HB gaf de voorkeur
aan deze laatste motie. Het kongres
ook, verwierp de motie-Landsmeer en
nam de motie-Zutphen aan.
Vervolgens kwam een motie van het
. regiobestuur van Gelderland áan de
orde, die vroeg om uitgebreid onderzoek naar onze energievoorziening
in de toekomst en de daarvoor benodigde en gewenste manieren van energievoorziening. Na de mededeling dat
een dergel ijk o.nderzoek al onder
$\~8-vlag werd uitgevoerd, werd de
motie ingetrokken.
Dit gebeurde ook met een inmiddels
achterhaalde motie, VJaarin de eigen
bijdrage per verpleegdag voor zie~
kenfondspatiënten werd afgewezen.
Met vrijwel algemene stemmen werd
een motie aangenomen van de afd.
Vianen, ·waarin wordt besloten thans
geen uitspraken te doen over toekomstige samenwerkingsverbanden van
0'66, maar hierover een ALV te raadplegen, zodra een kabinetsformatie
aan de orde komt. Het HB noemde de
motie zeer goed en weer erop, dat de
partijlijn thans volstrekt duidelijk
is en afspraken in dit stadium ons
later slechts in moeilijkheden kunnen brengen. Een kongresganger
(J. Coorengel) voelde daar niets
voor. Hij betoogde met verve dat
duidelijkheid nD g~wenst is. Het
kongres echter vond 0'66 duidelijk
genoeg en volgde hem niet.
De motie van ~larijke de Vuyst e.a.,
die beoo~de de vestiging van alternatieve bedrijfjes aan te moedigen,
ontmoette in eerste instantie wat
bezwaren bij· het HB. Het HB meende
dat de voorgestelde aanpassing van
de vestigingsvoorwaarden niet de ·
juiste weg v1as, ·omdat deze voorwaarden in het algemeen redelijke eisen
stellen (b.v. middenstandsdiploma)
en er geen konkurrentievervalsing
met de "ge~10ne" middenstand mag .
optreden. Nà overleg tussen indieners en HB werd de tekst aangepast
en aangenomen door het kongre~.
De motie luidt nu als volgt:
"besluit de Tweede Kamerfraktie van
D'66 te verzoeken de bestaande vestigingsvoonJaarden zodanig toe te
passen dat de vestiging van alternat i eve bedrij ven aangemoedigd wordt.".
Tenslotte ~1erd met groot applaus een
motie van de afd. Ede-liageningen aangenomen die inhield dat D'66 bij
haar bijeenkomsten op alle niveaus
ervoor zal zorgdragen dat de bijeenkomsten voor gehandicapten goed toegankelijk zijn.

BELEIDSPROGRAMMA

Aan het kongres is door het HB een
nieuwe tekst voorgelegd voor de paragrafen over de rui~telijke ordening
in het Beleidsprogramma. 1/egens tijdgrbrek moest dit agendapunt naar het
volgende kongres worden verschov·en.
Dit o.a. op verzoek van de S~B-werk
groep Volkshuisvesting en Ru1mtelijke
Ordening, die in een motie om uitstel vroeg, omdat het voorliggende
stuk een rustige behandeling waard
is.
ADVIESÇOMMISSIE KANDIDAATSTELLING

Zeer opgewonden en geanimeerd ~las
de diskussie over de advieskommissie
Kan di daatste 11 i ng . Het HB had op
grond van het Huishoudelijk Reglement (HR) een voorstel uitgewerkt om
thans zo'n kommissie in het leven te
roepen. Het HR is nar.1e 1ijk op het
najaarskongres 1978 in Breda voorzien van een artikel 108, waarin het
HB wordt opgedragen ieder jaar voorstellen omtrent het al dan niet instellen van zo'n kommissie en de
samenstelling en ~/erhlijze ervan aan
het kongres te doen. Het flB-voorstel
behelsde het in het .leven roepen van
zo'n kommissie bestaande uit vijf
personen, die uit een HB-voordracht
van elf personen konden Vlorden gekozen.
Er ~/aren moties ingediend om de kommissie meer regionaal te laten kiezen: iedere re~io êên of meer·leden
van de lommissie. Het HB wilde daarin niet meegaan. Dan dreigde het
gevaar dat ver,chillende regio-vertegenwoordigers in de kommissie regionale kandidaten zouden gaan afschermen en niet een zo verstandig mogelijk advies aan de leden zouden geven
Bovendien staat in het HR dat de ALV
de kommissie aanwijst.
·
Het HB had echter wel begrip voor de
funktie van de regio in het geheel
en deed een tussenvoorstel . De AlV
als kiezend orgaan werd gehandhaafd,
maar de regio's zouden de HB-voor~
dracht kunnen beïnvloeden, o~dat
iedere regio drie kandidaten kon
voordragen (totaal 36), ~aaruit het
HB er dan 20 aan het kongres zou
voorleggen.
,.
Tenslotte zou de ALV dan 5 kommissie·
leden en 5 reserves kiezen. Dit kon
echter eerst op het najaarskongres
gebeuren en tot fie tijd kon de
kommissie uit het oorspronkelijke
HB-voorstel als interimkommissie
fungeren.
Er waren nogal v1at sprekers over
dit onderwerp. De eersten bestreden
het HB-tussenvoorstel en steldèn,
dat het voor de leden belangrijk was
uit de regio bekenden in de kommissie te hebben.Voor de belangenbehartiging van regiokandidaten was
men niet bevreesd. Ook w~ren er
nogal wat sprekers die bezwaren had-
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Vervolgens verwierp het kongres
- inklusief het HB - massaal de HBresolutie en deelde het HB tenslotte
mede:dat zij op het najaarskongres
voorstellen zal doen om art. 108
weer uit het HR te verwijderen.

den :tec;en èen anv1es ir. "aantevolen
volc;onie". Zij voelden ceer voor
een "alfabetische volC'orue" (zoals
bij de Eurorese kandidaatstelling).
tlaar r.aamate de l"ed:s sprekers vor··
derde laaiden de emoties hoger op
en werd meer en meer het instellen
van een advieskommissie als zodanig
bestreden. Een advieskommissie hield
het gevaar van manipulatie in zich;
als er voldoende informatie was' konden de leden best beslissen; een
advieskommissie is "on-D'66".
En gaandeweg het,verloop van deze
reakties op het HB-voorstel begonnen mensen zich uit de HB-voordracht
terug te trekken. Zij zeiden, dat ze
· zich vergist hadden· toen zij met hun
kandidaatstelling instemden.
Zij hadden toch wel een reeks van
principiële bezwaren gekregen enz.
Hun terugtreden werd door het kongres enthousiast begroet. Kortom,
er ontstond een stemming die vroeg
om principiële besluiten.
De voorzitter van het kongres op dat
moment, Jan Dirk van Ketwich Verschuur, stelde daarom voor de diskussie in b1ee moten te knippen.
Eerst moest besloten worden öf men
v1el een kommiss.ie wenste en pas in
tweede instantie kwam aan de orde
hoe de kommissie eruit zou zien.
Vat betreft de eerste vraag antwoordde het HB, dat zo'n kommissie
harerzijds niet hoefde. Het HBvoorstel ging uit van de principiële
kongresuitspraak van het·najaar 1978
die de instelling van zo'n kommissie
mogelijk maakte. Dáár vanuit gaande
waren de voorstellen gedaan.
Het HB zelf is nooit voorstander van
zo'n kommissie ge~1ees t. Het voor de
leden moeilijk te volgen verloop van
de kandidaatstelling voor het Europees parlement had de Adviesraad
ertoe gebracht het HB nogal hard aan
te pakken en zich in beginsel uit te
spreken vóór een advieskommissie
(los van samenstelling en werkwijze)
Het najaarskongres had dit bevestigd
en had het HB bovendien .opgedragen
hiervoor ieder jaar weer voorstellen
te doen. Vandaar!
Als het kongres echter principieel
geen kommissie v1ilde, vond zij het
HB aan zijn zijde.
Op een vraag uit de zaal hieromtrent
werd van de kant van het HB opgemerkt dat er ook andere mogelijkheden waren om de leden informatie
te verschaffen. Die wegen zouden
moeten worden uitgezocht.

VERKIEZINGEN
VOOR BESTUREN EN COMMISSIES

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering moest in vier vacatures in
het D(igelijks Bestuur, b1ee·vacatures
in het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 en een
BESLUITVORMING
vacante plaats·in de ProgrammacommisNa hierover geadviseerd te ZlJn
sie
worden voorzien.
door een kommissie heeft het HB in
In het Dagelijks Bestuur werden
HB-resolutie 2 aan de ALV voorstelbenoemd tot:
len gedaan om de besluitvorming
vice-voorzitter politiek:
binnen D'66 te verhelderen en voor
alle l~den grijpbaarder te maken.
Hein van Oorschot
Deze voorstellen behelsden: een
secretaris politiek:
tijdig·bekend zijn van de belangJan van den Hazel
rijke onderwerpen, de instelling
secretaris organisatie:
van een kongresvoorbereidingsFrank Baas
kommissie om de voorbereiding op
tweede penningmeester:
regio- en afdelingsniveau goed te
Siegfried Pietersz
laten verlopen en tenslotte, verbeDe beide eerstgenoemde gekozenen
teringen in de werkwijze van de
hadden een stevige concurrentie
rapportagekommissie.
Voor de functie van vice,Het kongres nam deze resolutie over overwonnen.
voorzitter politiek ~laren er immers
met als toevoeging, dat het niet
drie kandidaten, waarop totaal 491
alleen ging om de diskussieonderstemmen
werden uitgebracht. Hiervan
werpen, zoals deze een half jaar
kreeg Onno D.·ukker 47 stemmen,
tevoren zouden zijn vastgesteld,
Jan t1ul der 181 stemmen en Hein van
maar ook om belangrijke politieke
Oorschot
263 stemmen.
beleidspunten, waaromtrent op korte Jan van den
Hazel behaalde voor de
termijn een besluit genomen dient
functie
van
secretaris
politiek 270
te worden (le deel amendementvan de 469 uitgebrachte stemmen en
regio Utrecht).
'
zijn medekandidaat Cees Spigt verHet HB nam verder het tweede deel
199 stemmen.
gaarde
van dit amendement naar de geest
Frank Baas was de enige kandidaat
over inhoudende dat ook afdelingen
voor de functie van secretaris
en regio's aktief behoren te zijn
organisatie
en werd dus automatisch
bij het totstandkomen en koördineverkozen verklaard.
ren van moties en amendementen.
Omdat Jan van den Hazel als secretaDe kongresvoorbereidingskommissie
ris politiek werd verkozen bleef
zal hieraan aandacht besteden.
Siegfried Pietersz de enige kandidaat
Afgewezen door de ALV werd een voor- voor
penningmeester en ver- ·
stel van de afdeling De Liemers om · wierf tweede
deze
functie
dan ook.
op het HB-voorstel opnieuw te gaan
studeren. t1et het HB vond het konVoor het SWB~bestuur was ook geen
.gres, dat het nu tijd is om tot
stemming nodig, omdat llim Dik en
besluiten te kömen,
Rob Vaneken de enige kandidaten waOok verwierp het kongres een amenren voor de functies. van voorzitter
dement van de regio Utrecht op
en penningmeester.
grond waarvan iedere ALV zelf zou
moeten beslissen over de belangrij- In de Programmacommissie werd op
voordracht van het Hoofdbestuur beke agendapunten voor het volgende
noemd Ernst van Altena.
kongres. Daarmee zou teveel tijd
verloren gaan en zou men zich te.
Deze Algemene Ledenvergadering belang van tevoren vastleggen, aldus
sloot ook de verkiezingen van bede kanttekeningen van het HB.
sturen op de ALV beter voor te beOok een amendement van de regio
reiden opdat een redelijk afwegings·overijssel vond geen genade bij de
proces over de geschiktheid van de
ALV. In dit amendement vroegen de
kandidaten kan plaatsvinden.
indieners om kongressen op een tijd De door de regio Groningen ingediende
en plaats, die de toegankelijkheid
motie 26 werd in enigszins geamenvan alle leden zo gelijk mogelijk
deerde vorm door het Hoofdbestuur
.maakt. Na de "nooit meer op zondag" overgenomen en zonder stemming door
motie was er - aldus het HB - geen
het cong~es aanvaard. Besloten werd:
andere mogelijkheid dan vergaderen
- dat de namen van de k.andidaten in .
op vrijdagavond en zaterdag.
de tweede congres-Democraat moeten
De ver-gaderp 1aats was. ieder kongres
vlorden ge pub 1i ceerd;
weer een diskussiepunt, maar het HB - dat deze namen vergezeld dienen te
wenste vast te houden aan het ver
zijn van een antecedentenschets,
schuiven met de kongresplaats over
zoals gebruikelijk bij de kandidahet land. Het HB vond het kongres
ten voor vertegenwoordigende
aan zijn zijde ..
1ichamen. ·
Frans Rogier,
Hein van Oorschot,
vice-voorz. organisatie.
vice-voorzitter politiek
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D'66 IS NIET ONTSTAAN OM RECHTS
AAN DE ~lACHT TE HOUDEN
Stank voor dank. Dat was mijn reaktie
toen Jan van Houwalingen onlangs in
VARA's Rooie Haan uitpakte tegen
0'66.
Dat is dan kennelijk het antwoord op
een tegemoetkomende houding van Jan
Terlouw, die onlangs verklaarde dat
"dit kabinet niet zo verschrikkelijk
veel verschilt van het kabinet-Den
Uyl."
De vriendelijke en innemende opstelling va.n D'66 wordt door Jan van
Houwalingen beloond met een plaats
in de hoek van de karakterloze.pragmatici. "Vertrossing in de politiek",
"D'66 een lege huls" en daarmee
basta.
Het geluid van Van Houwalingen is
niet nieuw. Met een zekere regelmaat
hebben we soortgelijke geluiden in
het verleden uit de confessionele
hoek gehoord. En hebben Van Agt e~
Aantjes tijdens de kabinetsformat1e
van 1977 niet openlijk geijverd om
een splitsing aan te brengen tussen
D' 66 en de PvdA door te proberen
D'66 te lozen.
We moeten in de politiek niet al te
kort zijn van memorie. Vanaf haar
ontstaan is D'66 gewantrouwd door de
CDA-partijen en de VVD. Dat hangt
direkt samen m~t de ontstaansreden
van D'66. Het was een antwoord op de
vermolmde traditionele partijen, die
uit hun fraaie geschreven beginsel~rogramma's voor het praktisch han-delen geen konsekwenties trokken.
Meer openheid in de verhoudingen in
onze samenleving, experimenten met
vormen van dirakte demokratie, radikalekonsekwenties trekken in de
overlevingsproblematiek ten aanzie~
van milieu, energie, werkgelegenhe1d.
Ik herken veel van deze zaken.
Immers ze stonden ook centraal in
de diskussie die Nieuw Links tezelfdertijd bin•1en de Pdrtij van de Arbeid had aangespannen. D'66 ~n de
Nieuw-Linksbeweging hadden op een
groot aantal punten dezelfde benade. ring. De PvdA heeft een_gr~ndi~e vernieuwing doorgemaakt. H1er1n l1gt
zeker ook een van de redenen voor de
latere progressieve samenwerking.

GAST
rubriek
De koalitie van CDA en VVD Zit in
het nauw. Als er op dit moment verkiezingen zouden zijn, dan ligt er
maar een konklusie: het kabinet
Van Agt-Wiegel is een minderheidskabinet.
Lubbers weet dat en zoekt koortsachtig naar een uitweg. Hachtspoliti eke overwegingen dwingen Lubbers ·
om nu in het gevlei te komen bij
D'66. ~laar dit heeft niets te maken
met opreèhte bereidheid voor de progressieve standpunten van D'66.
Daarmee zitten we dan ook direkt in
het politieke gespreksthema van de
dag. Is 0'66 bereid een rechtse koalitie van VVD en CDA aan de macht te
houden door zo'n koalitie aktief
steun te geven? Nee, roepen Jan Glastra van Loon en Jan Terlouw. Ik
geloof ze. r-1àar de diskussie gaat
door en de druk van rechts op D'66
zal worden opgevoerd. Immers, . het is
hun enige manier om machtsposities
te blijven bezetten.
D'66 kan terecht verwijzen naar een
eigen onafhankelijke positie, maar
ze kan zich niet onttrekken aan de
diskussie over haar plaats in het
Nederlandse politieke krachtenveld.

WIM MEYER
LID TWEEDE KAMER VOOR DE PARTIJ VAN DE ARBEID
D'66 is voor de rechtse partijen altijd een bedreiging ge\'_'e~st. Zow~~
door de manier van pol1t1ek bedr1Jven - openheid voorop- als door de
inhoud van de standpunten. De kortstondige vrijage van Lubbers heef~.
dan ook niets te maken met hartel1Jke belangstellingvoor de politieke
opvattingen van 0'66.

En het feit dat die diskussie sinds
kort volop gevoerd wordt is een aanwijzing dat er met name in het centrum van dat krachtenveld iets aan
de hand is.
Dat geldt 'trouwens ook voor de Partij
van de Arbeid.· Ik heb het genoegen
in wat men wel "een kampagne om het
voorzitterschap" noemt, avond aan

avond onafgebroken met rnijn eigen
achterban te diskussiëren. Daarbij
vallen een aantal dingen op.
Er is teleurstelling over het verloop van de kabinetsformatie in 1977
en doffe woede over de politieke
gang van zaken in·Nederland op dit
moment. De hervormingsmaatregelen
gaan niet door: de stadsvernieuwing,
onderwijsstimulering, het welzijnsbeleid loopt vast, de ontkoppeling
van de soci a 1e uitkeringen van het
minimumloon wordt. een feit. Gelijktijdig hoor ik in de diskussie in
mijn eigen partij het oprechte ver.langen om opnieuw tot een intensieve
samen~Jerki ng te komen van de progressieve partijen. Men vraagt om initiatieven van alle betrokkenen. De huidige impasse 1n de samenwerking van
links Nederland moet worden doorbroken. Dat .is de boods dnap die ik overal hoor.
Het april kongres van mn·ijn partij
zal op dit punt verdere duidelijkheid moeten verschaffen. Het partijbestuur van de PvdA heeft zich intussen terecht, uitgesp~roken voor
het "streven naar een zo sterk mogelijke progressieve salnnEmwerking in
het perspektief van een progressieve
meerderheid".
Immers de problemen waarvoor we in
de jaren '80 komen te staan vragen
om een geheel nieuwe aanpak. Er is
een onverbre~elijke. samenhang tussen
het beter en eerlijk delen van het
werk en het inkomen. I/aar deze samenhang ontbreekt zal bij de huidige
ekonomische ontwikkelingen het werk,
verdeling van inkomen en toekomstkansen bij een steeds kleiner wordende groep zgn. aktieven komen te liggen. Er is daarom een nieuwe ekonomische orde vereist, met meer stuurinstrumenten voor investeringen,
werkgelegenheid, inkomens en konsumptie.
Echter deze maatschappelijke problemen vragen wél een soort politiek
die konsekwent aan deze maatregelen
wil werken.
In de periode van het kabinet-Den Uyl
zijn op ·vele terreinen eerste stappen
in deze richting gezet. IJe hoeven ons
niet ervoor te schamen dat we niet
al onze progressieve standpunten
hebben kunnen uitwerken op de wijze
waarop wij dat wil den. ~laar een
driekwart open Oostersehelde met behoud van veel natuurlijke waarden is
beter dan een kompleet afgesloten
estuarium. De voorlopige afgrendeling van kernenergie in ons land is
toch een produkt van het vorige kabinet.
En dat brengt mij tot de volgende
stellingname. Echte oplossingen in
progressieve zin vereisen ook een
sterke samenhang tussen de opstelling
van progressieve partijen. Nietalleen in hun programma's, maar ook
door hun gezamenlijke plaatsbepaling
in het politieke krachtenveld.
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Ik begrijp heel goed dat D'66 haar
onafhankelijkheid als partij niet
wil prijsgeven. De afvtijzing van een
progressieve volkspartij, onder an-,
dere door de PvdA heeft ook geen
andere keuze opengelaten. Toch zal
ook in deze omstandigheden gekozen
moeten v/orden. Ik zie voor alle progressieve partijen een drietal essentiële opgaven voor de komende tijd.
\Jorden we het daarover eens dan is
de uitwerking het logische sluitstuk. In de eerste plaats moet het
doel van de gezamenlijke progressieve
partijen erop gericht zijn de huidige
regeringskoalitie van CDA en VVD tot
een minderheidsregering terug te
dringen. Pas dan zijn de alternatieven echt te realiseren.
In de tweede plaats moeten de progressieve partijen zich daadwerkelijk
uitspreken en inzetten voor het totstandbrengen van een progressieve
meerderheidsregering. Dat is in de
toekomst geen illusie. De ontwi kkelingen gaan duidelijk in de richting
van een versterking van de positie
van de progressieve partijen. Het ·
ver.ei st we 1 een zeer nauwgezette
afstemming van de onderlinge strategie.
In de derde plaats moet rekening
worden gehouden met het feit dat op
de korte termijn een koalitie met
het CDA nodig is om een parlementaire meerderheidsregering te vormen.
Het CDA zal echter alleen als de progressieve partijen zeer string~nte
kondities stellen, een hervormlngspol itiek steunen. Daarom is .er groot
belang mee gemoeid die voorwaarden
tijdig vast te stellen.
Zo tijdig dat de kiezer daarover een
oordeel kan uitspreken. De kern van
het vraagstuk is, welke garanties
willen progressieve partijen dat· in
een koalitie met het CDA een aantal
hervormingsmaatregelen worden gerealiseerd. Mijn opvatting is dat de
progressieve partijen i~ zo'n koalitie een vuist moeten kunnen maken;
dat geldt temeer als de progressieve
partijen in het parlement een minderheid zijn. Dat was de inzet van de
meerderheidsstrategie bij de laatste
verkiezingen.
Het zal bij de komende verkiezingsstrijd niet anders zijn, of Terlouw
dat nu wil nf niet.
Hierbij is een onafhankelijke
opstelling van D'66 gewenst. Want de
gezamenlijke kracht van de progressieve partijen zal vergroot moeten
worden door werfkracht op de kiezers
uit het centrum die nu nog stemmen
op CDA of VVD. Hier ligt een belangrijke taak voor D'66. Maar de_onafhankelijke opstelling mag noo1t zover gaan, dat het leidt tot een_onduidelijke opstelling over de Ul~
eindelijke politieke plaatsbepallng
van D'66. D'66 is niet ontstaan om
rechts aan de macht te .houden.
Inteqendeel, voor deze partij is ook

ACHTERGRONDEN EN GRONDSLAGEN
Door de werkgroep Achtergronden van
de SWB D'66 is een interim-rapport
Achtergronden opgesteld en vele afdelingen/leden hebben bijdragen ingediend voor de discussie over de
grondslagen. Over de n'oodzaak van
grondslagen en de formulering van
deze grondslagen zal het najaarscongres 1979 moeten gaan beslissen.
De omvang van alle bijdragen, die
inmiddels zijn binnengekomen, is zodanig dat biermede minstens een gehele Democraat kan worden gevuld.
De redactie kan dit om financiële
redenen niet realiseren en het Hoofdbestuur heeft daarom besloten de tot
op heden nog niet gepubliceerde discussiebijdragen en het rapport van de
\Jerkgroep Achtergronden afzonder 1ijk
in stencil-vorm te bundelen en aan
alle regio's, subregio's en afdelingen te verzenden.
Belangstellende leden kunnen deze
stencil te 1e'foni sch opvragen bij het
secretariaat en worden vriendelijk
doch dringend verzocht na ontvangst
de hieraan verbonden kosten over te
maken,
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de vraag aan de orde: llelke opstelling draagt bij tot de vorming
van een progressieve meerderheid.
Dat brengt mij tot de konklusie dat
D'66 samen met in ieder geval de
PPR en de PvdA voor de komende verkiezingen, wie weet hoe snel dat is,
een wilsverklaring moet afgeven,
·waaruit blijkt dat deze partijen gezamenlijk deel uit willen maken van
een regering met een progressief
programma.
Hierin onderscheidt D'66 zich dan
ook van het CDA, die een dergelijke
verklaring nimmer za 1 afleggen. En
het is tegelijkertijd een antwoord
aan Van Houwelingen.
Wim r~eijer, maart 1979.

LANDELIJKE ORGANISATIE STRUCTUUR

Als laatste punt van de agenda behandelde het voorjaarscongres
de voorstellen voor de
landelijke organisatiestructuur, zoals ingediend door de Adviescommissie Landelijke Organisatie en overgenomen door het Hoofdbestuur.
,
De hierop betrekking hebbende HBresolutie nr.3, die samen met het
interim-rapport van deze adviescommissie in de tweede congres-Democraat
als congresstuk TCD 9 was gepubliceerd, werd zonder stemming door het
congres aangenomen.
·
Voordien was echter een gedeelte van
amendement 25 van de regio Overijssel
dat voorstelde de discussie over deze
voorstellen niet a11 een aan de
regio's en afdelingen, maar ook aan
de subregio's op te dragen,door het
·
Hoofdbestuur overgenomen.
Het andere deel van dit amendement,
dat het HB opdroeg alsnog de subregio's in de voorstellen voor de
landelijke organisatiestructuur te
verwerken, werd ingetrokken.
De HB-resolutie draagt immers de gehele partij op de voorstellen van
commentaar te voorzien.en daarin
kunnen de'voor en tegen's van de
subregio's worden verwerkt.
Een door de regio Noord-Brabant
ingediende motie 28, die beoogde,
vooruitlopend op de discussie over
de ingediende voorstellen, de subregio's in Brabant voor een proeftijd van vijf jaar tot regio te
verheffen, werd verworpen.
Het Hoofdbestuur had deze motie ontraden, omdat de voorstellen eerst in
de partij moeten worden besproken
alvorens dergelijke ingrijpende
beslissingen verantwoord zijn.
Een per interruptie ingediend voorstel om de rapportering vanuit de
regio's, subregio's en afdelingen
uit te stellen tot 1 september 1979,
werd eveneens door het Hoofdbestuur
ontraden, teneinde te voorkomen dat
onvoldoende tijd beschikbaar zou
zijn om de definitieve voorstellen
voor het najaarscongres uit te werken en te publiceren.
Het congres besloot:
a. de regio's, subregio's en afdelingen op te dragen het rapport
van de Advjescommissie Landelijke
Organisatie in de komende maanden
te bespreken, van commentaar te
voorzien en vóór 1 juli 197·9 hun
bevindingen aan het Hoofdbestuur
te rapporteren;
b. het Hoofdbestuur op te dragen,
rekening houdend met deze rapporteringen, gedetailleerde voorstellen voor de partij-organisatie
uit te werken en wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk
Reglement voor te bereiden en
aan het najaarscongres 1979 voor
te leggen.
Frans Rogier,
vice-voorz. organisatie

•
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CONGRESVERSLAG

CONTRIBUTIEREGELING 't980

De contributieregeling voor het jaar
1980 is als volgt door de ALV vastgesteld:
- leden tot 20 jaar zonder eigen
inkomen .
f 15,-- leden van 20 tot 25 jaar zonder
. eigen inkomen, 65-plussers met
alleen AmJ-inkomsten, werklozen
·met een belastbaar inkomen tot
f 20.000~-f 25,-- overige leden met een belastbaar
inkomen
tot f 20.000,-f 40,-boven f 20.000,-f 60,-boven f 30.000,-f 90,-boven f 40.000,-f 120,-boven f 50.000,-f 15Q,-boven f 60.000,-f 180,-. boven f 70,000,-f 210,-. boven f 80.000 ,:..
f 240,-- Het contributiejaar is gel ijk aan
het kalenderjaar.
-De contributie dient vóór 1 juli
1980 te zijn voldaan.
- Huis vrouwen en huismannen zonder
.eigen inkomen vallen in principe
in de klasse van f 40,-, maar kunnen bij een '(ter eigen beoordeling)
moeilijke financiële gezinssituatie
opteren.voor de f 25,- klasse.
- Degenen die in de tweede he 1ft van
het jaar lid worden, betalen de
helft van de jaarcontributie.
Degenen die ná 1 november lid
. ~lorden z'îjn geen contributie ver~
schuldigd over het lopende jaar,
maar vlorden opgewekt een (vrijwillige) bijdrage te stor.ten in
het verkiezingsfonds giro l.OOUOOO.
- De penningmeester kan op verzoek
vermindering of ontheffing verl enen voor de contributie.
De amendementen 1 .tfm 4 op de door
het Hoofdbestuur voorgestelde contributieregeling werden alle verworpen of ingetrokken.
·
Het is de bedoeling om rust te krijgen aan het contributiefront en niet
meer elk jaar ingrijpend aan de regeling te sleutelen. ·
· .
·

Op 1 augustus 1980 wordt f 6,- per
contributiebetalend lid per 1 juli
1980 (contributie betaald hebbend
over 1980) overgemaakt. De uitkering
op 1 augustus 1980 wordt, indien nodig, zodanig aangevuld, dat de totale
bijdrage aan de regio over 1980
f 5.000,-, resp. f 1.000,- bedraagt.
De door het Hoofdbestuur overgenomen
en bij acclamatie aangenomen motie 2
van de regio Limburg houdt in dat de
minimumbijdrage van f 5.000,- resp.
f 1.000,- ook reeds geldt voor 1979.
De twee moties, die pleitten voor
een verdaging van de vastst~ll i ng
van de bijdrageregeling tot het na~aarscongres, ~1erden verworpen resp.
1ngetrokken, ~taardoor een consistente
financiële planning, zowel op landelijk als op regionaal niveau, ten
zeerste wordt bevorderd.

FINANCIËN
HUIDIGE FINANCIELE SITUATIE
Enige door de penningmeester naar
vo.ren gebrachte punten:
.
- Er is flink ingelopen in de tijd.
De contributie-inning loopt goed.
Per 22 maart 1979 is aan contributiegelden over 1979 binnengekomen: f 536.000,--, opgebracht
door 7300 leden, waarmee de eerste
twee kwartalen van de inkomstenkant van de liquiditeitsplanning
ruimschoots zijn gedekt .. Er mag
·echter niet te vroeg worden gejuicht. Problemen die zich kunnen
voordoen, zullen zich opeenhopen
in de laatste maanden van het
jaar.
Van de leden betaalt 40% de minimum-contributie en 8% betaalt
Or het congres ~1erd Jan van den Hazel
f 15,--. Dat D'66 een partij voor
tot secretaris-politiek van het
welgestelden zou zijn~ zoals wel
Hoofdbestuur verkozen en trad daareens wordt bewe'erd, valt uit deze
mee terug als tweede penningmeester,
cijfers niet af.te leiden.
welke functie hij bekleedde sinds het
- Dat "D'66 zich van een belastingnajaarscongres 1977 in Nijmegen.
truckje zou bedienen om aan geld
Graag'maak ik van de gelegenheid gete komen!' zoals in verschillende
b:uik om Jan hier nog eens te felikranten (echter één journalistieclteren met zijn benoeming en te beke bron) onlangs stond te lezen,
danken voor zijn grote inzet als
is volstrekt onjuist.
bieede
penningmees ter. Het k1ei ne
De misinterpretatie van
halve jaar dat ~re als de financiële
het wetenschappelijk rapport,
braintrust in het Hoofdbestuur mochwaarin een en ander zou zijn te
ten
samenwerken, heeft hem doen kenlezen, is ook door de opsteller
nen als een uitermate plezierige en
van het rapport reeds veroordeeld.
?eer hard ~/erkende co 11 ega.
- De extreem lage organisatiegraad
Ik hoop dat de samenwerking met zijn
(=leden/kiezers) van D'66, nl.
opvolger Pim Pietersz een even be2,7%, is te zien als de belangvredigend verloop mag hebben.
rijkste oorzaak van de financiële
Jan Prevoo, penningmeester.
problemati•ek van de partij.
Betekent één ding: Er moeten (en
kunnen) vele nieuwe leden komen.
Hiervoor 1igt de verantwoordelijkheid bij ·alle geledingen van de
partij en alle individuele leden.
De taakstellende begroting rekent
erop.
- Het grote aantal ingediende moties
en amendementen op financieel geBIJDRAGENREGELING REGIO 'S
~8SISÇUBSUS_QISÇUSSIE- EN, VER~ADER
bied is een bijzonder positief te
I~ÇH~IEK IN AI1STERDAR-------- --7-waarderen teken dat de partij mee
De rege 1i ng voor de 'financiële bij- ---------------'
wil denken over het nu eenmaal
In mei wordt in Amsterdam een
drage
aan
de
regio's
in
1980
werd
niet meest populaire aspekt van
basiscursus discussie- en vergaderqoor de ALV bij acclamatie als volgt
het partijgebeuren.
·
techniek georganiseerd. Deze cursus·
vastgesteld:
zal drie avonden beslaan.
De aanvullende bijdrage bedraagt
Motie 1, die uitnodigde - gezien de
Inlichtingen eh opgave bij:
precaire financiële situatie van de
f 2,- per contributiebetalend lid
Arthie Schimmel, PSVI D'66
zodat, tezamen met het basisbedrag
partij - tot een analyserende nota
Bezuidenhoutseweg 195,
'
van f 10,- per lid,· in 1980 f 12 hierover en eventuele bijstelling
2594 AJ Den Haag, tlf.070-858303.
per_contributiebetalend lid aan ~e
van de begroting 1979, werd als op
r~g10 za 1 worden uitgekeerd, met
dit moment prematuu~ verworpen. De
d1en verstande dat, als het contripenningmeester deelt echter de uitE~~!:~~~~~~Q_!~_tl8~~bi~
gesproken bezorgdheid en belooft op .butiebetalenc;le ledental x f 12 Het
PSVI in c;le regio Drenthe organivoor een regio een kleiner bed;ag
het najaarscongres in het kader van
seert
in samenwerking met de Volksde.dan aan de orde zijnde behandedan f 5.000,7 (ZIJP f 1.000,-) aan.
hogeschool "Overcinge" te Havelte
ling van de begroting 1980, hierop
de betreffende regio zal worden uitop 20/21 april een weekend over
gekeerd.
·
uitvoerig terug te komen •.
POLITIEKE BESLUITVORMING met mede-·
O~der contributiebetalende leden als
werking van Jan Glastra van Loon
FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 1978
h1er bedoeld, vallen niet de leden
. (naar aanleiding van zijn artikelen
die f 15,- contributie betalen.
begin januari in de NRC}.
.
Bij akklamatie werd door de ALV
Kosten: f 35,- p.p.
balans en resultatenrekening over
.Op 1 ~ebr~ari 1980 wordt f 6,- per
Aanmeldingen bij Cor Bol
1978 goedgekeurd en aan de penningcontr1but1ebetalend lid per 1 januari
Eursingelaan 2, Havelte,'
meester décharge verleend volgens
1980 (contributie betaald hebbende
tlf 05214-1802.
·artikel 20 van de Statuten.
over 1979) overgemaakt.
,'-------"------:-----~-__;____:__ _ _ _ ___:____j
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CAMPAGNE
EUROPESE VERKIEZINGEN
De drie campagne-instructiebijeenkomsten, die op zaterdag 17 februari
in Eindhoven, op vrijdag 23 februari
in Den Haag·en op zaterdag 24 februari in Zwo 11 e georganiseerd werden
door de Campagnecommissie, zijn in
totaal door 120 D'66-ers bezocht.
Als deze opkomst de graadmeter is
voor het enthousjasme voor de Europese verkiezingen in onze partij,
dan is het droevig met ons gesteld.
A11 e leden moeten zi eh realiseren
dat de Europese verkiezingen van
groot belang zijn:
1) in het algemeen omdat er een
begin gemaakt gaat worden met een
Europa, waarin langs democratische
weg gekozen politici inhoud kunnen
gaan geven aan het functioneren
van het Europees Parlement (lees
de rede van Aar de Goede er in
deze Democraat op na);
2) omdat het, vanuit een partijpolitiek standpunt bezien, be]angrijk
is dat we ons niet laten verleiden
tot een gemakzuchtige houding,
omdat de opiniepeilingen toch
zo'n goed D'66-plaatje laten zien.
Opiniepeilingen vragen aan de kiezers op wie zij zoude·n stemmen al s
er vandaag verkiezingen zouden
zijn. Dit geeft een aardige graadmeter, echter er zijn op het moment van de vraagstelling geen
verkiezingen en men beantwoordt de
vraag meestal th~is.
'
Verkiezingscampagnes moeten bijdragen
in het realiseren van deze voornemens.
Ik roep in uw herinnering het feit
dat voor D'66 meerdere keren uitstekende verkiezingsresultaten voorspeld
waren, die echter nooit vo 11 edî g gerealiseerd werden.
Daarom: laat u niet verleiden tot
het afzien van activiteiten.
Campa.gnes laten hun sporen na: daar
waar afdelingen. actief waren is het
resultaat vrijwel altijd hoger dan
waar dit in mindere mate het geval
was. Dit is de les die wij Jeerden
uit de campagnes voor Provinciale
Staten en Gemeenteraden.
Daarom: als het verkiezingsresultaat
u aan het hart gaat, doe dan mee aan
de campagne! ~1e l dt u vandaag nog
aan bij uw afdelinasbestuur of informeer bij uw regionale campagnecoördinator (zie de lijst van campagne
coördinatoren, hierna). U kunt er van
op aan ~at u niet alleen bent:
8 kamerleden, 31 provinciale staten1eden, 5 leden van de Rijnmondraad
en 248 gemeenteraadsleden moeten ook
meedoen. '

ACTIVITEITEN
'8ij~~9~~l9~r~!is~~r~
In deze Democraat vindt u een vel
waarop 48 stickers afgedrukt staan.

voor Qy~rij~~~l=
Harm Warrink, Herikerbergweg 1,
Markelo, tlf.05470-2115 (05700-18349)
voor Gelderland:
Toon Jaiisë:-Nassauweg 24, Wageningen,
tlf. 08370-'14237
voor Utrecht:
lies se ï-Rarii:-vi val di weg 72, Bunschoten,
tlf. 03499-3251
voor Noord-Holland:
Frahs-5~ii9ëriiäiis:-Robbemalaan 13,
Muiderberg, tlf. 02942-1524
voor Zuid-Holland:
J.L. BÏÖëriiëii:~öëtant 135, Dordrecht,
tlf. 078-177241
voor Zeeland:
Edith-vaii-aën Berg, Van der waalstraat 39, Terneuzen, tlf':01150-94343
voor Noord-Brabant:
F.A.vaii-BrÜggëii:-ëasterseweg 9,
Hoo~eloon, tlf. 04978 - 1683
Affi.ches
voor ~i'!'~~rg:
-------In deze Democraat vindt u het affiche Tjeu Kusters, Omphaliusstraat 45,
"Kom op voor Europa" dat beschikbaar Stein, tlf. 04495-2098
is gesteld door het Nationaal Comité voor de ~!:!i9~!ij~~-!~~~~l'!'~~!:EQ19~r~:
Europese Verkiezingen. Het D'66 afBoudewijn Cappens, Schouw 49-15, ·
fiche komt in de volgende Democraat. Lelystad, tlf. 03200-40367
Op deze stickers ZlJn de portretten
afgebeeld van Aar de Goede, Suzanne
Dekker en Herman Schaper, de nummers
1, 2 en 3 van onze lijst.
Hat moet u hiermee doen?
Als u deze week geld gaat opnemen bij
uw bank, vraag dan i.p.v. één of meer
bankbiljetten rijksdaalders. Deze beplakt u met de ~ticker en u geeft ze
weer uit door met'deze rijksdaalders
te betalen, i.p.v. met bankbiljetten.
Op deze manier brengt u samen 12.000 x
48 portretten in omloop, oftewel
576.000 s·tuks. Als we n.u eens aannemer
dat een rijksdaalder in de periode tot
7· juni ongeveer 10 keer van eigenaar
verandert, dan kunt u zelf uitrekenen
hoeveel mensen een D'66-riks in handen krijgen.
Laten we deze week een "riksen-run on
the bank" houden.

ê~~!~lfQrl!l!:!li~r

CAr1PAGNE START
Een bestelformulier biedt de mogelijk- Op 21 april start de campagne in
heid tot het aanschaffen van nog meer t1aastricht. Aar de Goede, Suzanne
rijksdaalderstickers, buttons, T~
Dekker, Jan Glastra van Loon en èle
shirts, lucifers, enz. De CampagneLimburgse Europese kandidaat Bert
commissie heeft het e,.e.a. besteld in van Hijk zullen het woord voeren
niet te grote hoeveelheden in verband in het Staar-gebouw aan het Vrijthof
met de liquiditeitspositie. Bestel
·te Maastricht, vanaf 14.00 uur.
snel en zo mogelijk collectief!
Vanuit Groningen, Amsterdam en Den
Een verandering voerden we in in
H~ zullen bussen vertrekken d~
vergelijking met vorige jaren: u
ner-u mogelijk maken de campagnebetaalt nu contant, omdat er nu nog
start mee te maken. ~1eldt u aan bij
steeds enige onbetaalde rekeningen
uw regio-coördinator!
zijn. Uiteraard is dit voor u geen
bezwaar, u betaalde toch?
Y~r!r~~=-~!:!~~~nl~9El~~!~~·
v. Groningen
7.30 uur station
1D~!r!:!s!i~~
Assen
8.00 uur station
Zwolle
9.15 u~r station
De Campagnecommissie heeft een broArnhem
10.15 uur station
chure verzonden waarin alle benodigde
Nijmegen
11.00 uur station
adressen, de hoeveelheden materialen,
Venlo
12.00 uur station
de activiteiten, enz. vermeld zijn.
a. t1aastricht + 13.00 uur Eurohal
Deze brochure is verzonden aan de
besturen van afdelingen, regio's,
V. Den Haag
9.00 uur station HS
sub-regio's, campagne-coördinatoren.
Rotterdam
9.30
station
Breda
10.30 uur station
~~giQ:S~I!Il:!~9!:!~:sQQr9i!:!gQr~!:!
11.00 uur station
Tilburg
Als u informatie wilt hebben over re- a. f.1aas tri cht + 13.00 uur Eurohal
gioriale activiteiten, als u niet weet
bij wie u zich moet aanmelden,als u
V. Amsterdam
8.00 ·uur 1'1useumplei n
mee wilt werken, bel dan uw eigen
Utrecht
8.45 uur station
campagne-coördinator.
Den Bosch . 10.00 uur station
Eindhoven 10.45 uur station
De CN1PAGNE-COORDINATOREN zijn:
a. t1aastricht + 13.00 uur Eurohal
voor 9rQ!:!i!!9~!J:
@ÜQ_!:..Q9Q.:.QQQ
B.de Lange, Spilsluizen 7, Groningen,
tlf. 050-124155
Deze week ontvangt u een dikke enveloppe waarin u o.a. een accept-girovoor Friesland:
ka,art vindt met een vriendelijk en
Gert wäïiiigä:-Fe li xwei 18, St i ens,
dringend verzoek om u van uw materi~ ·
tlf. 05109-1617
ele kant te laten zien.
voor Drenthe:
Doe wèl : betaal snel!
Johan-Drëntën, Kievitsweg 20,
Paterswolde, tlf. 05907-1889
Jan Veldhuizen,
campagneleider.

• ..
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DUBBELPORTRET VAN TWEE WETHOUDERS ZONDER FRAKTIE
met beperkt gezichtsvermogen, incluSinds september 1978 kent ons land
sief oogkleppen. Ik viel daar werkedertien wethouders die behoren tot
lijk van de ene verbazing in de anD'66. Amsterdam, Groningen, Eind-.
dere. Voor het eerst van mijn leven
hoven, Nijmegen, Haarlem, Delft,
hoorde ik daar ook mensen praten met
Enschéde, Bilthoven en Zoetermeer
geen enkel ander doel dan dat praten
hebben eeh wethouder en een raadsfractie van Democraten; Heemstede en zelf. Het was echt een club die ook plaatselijk, in Heiloo- smoorde
.-ieteren in Gelderland hebben een
D'66-wethouder die voortkomt uit een in eigen fantastische, goed bedoelde
Progressieve Combinatie. In Uithoorn maar onuitvoerbare ideeën. Ik keek
de kat uit de boom en werd pas eind
en in Helmond tenslotte treffen wij
wethouders aan, die als eenling in
1968 iid van de partij. Ook toen nog
de raad werden gekozen en niettemin
met de nodige scepsis. Ik wist dat
in het college kwamen.
het mijn partij was, maar had er nog
Met deze twee wethouders zonder
de grootste moeite mee. We maakten
fractie had de Democraat een gesprek, een schaduwfractie als voorbereiding
waarna zij met· elkaar spraken ·over
·op de raadsverkiezingen in 1970. In
de problemen van ·het fractieloos
die schaduwfractie kon ik met mijn
practische zin voór de oplossing van
bestaan.
concrete problemen best uit de voeten en zo kwam ik in 1970 in de gemeenteraad van Heiloo. We pakten
meteen 2 van de 17 zetels.
Door persoonlijke omstandigheden.en
de situatie in mijn werk verhuisde ik
in 1974 naar Veenendaal en later naar
Voorburg. De partij.ging bijna op de
fles en in het bedrijfsleven was het
ook niet allemaal even gemakkelijk.'

wilde me niet zonder meer aan CDA/VVD
"uitleveren". Met het programma had
ik weinig moeite. Bij de verdeling
van de portefeuilles ging mijn voorkeur uit naar Openbare Werken, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieu. Het werd Openbare Werken,
het woningbedrijf (de gemeente heeft
hier circa 3000 woningen in eigendom)
en de woonruimteverdeling, en daarnaast Volksgezondheid en Milieu.'

~1i~~~!!lf~rri~r~

'Toen bracht de Technische Unie vier
zaken o.nder één dak in Ams te 1veen. Op
10 februari 1978 kreeg ik de sleutel
als het ons had meegezeten
van mijn flat en op 16 februari verdan had hie~ de foto van
huisde ik naar Melde 21,.Uithoorn.
NANNE HE~N moeten staan.
Niets wees er op dat ik een half jaar
later· in diezelfde gemeente wethouder
zou zijn. Ik vroeg in Den Haag het
adres van de afdeling Uithoorn en
Nanne Jan Hekman werd op 16 jun i 1933 kreeg te horen dat die niet bestond.
Harry Terwisse, geboren in Nijmegen
·in Ten Boer 1n Groningen geboren.
· W.el had de afdeling Amstelveen een 7 op 19 februar1 1936, zit volgend jaar
Zijn vader was politieman, a-politiek ä 8 leden in Uithoorn. Een afdeling
12~ jaar voor D'66 in de raad van
en gezagsgetrouw. Hij was wèl poliwas zo opgericht. We trommelden ieder Helmond. Na zijn middelbare school
tiek geïnteresseerd, niet voor een
een op en vro~gen hem te vertellen
was hij twee jaar in dienst (stoot.bepaalde partij, maar wel voor de
wat hij wilde en kon doen. Bij de
troepen), daarna studeerde hij econoverschijnselen. Zo werd Nanne chris- Statenverkiezingen haalden we 8,6%
mie in Rotterdam, was twee jaar
telijk en met belangstelling voor
van de stemmen. We wisten toen al dat financieel-economisch redacteur van
· vee 1 dingen opgevoed.
we ook mee zouden doen aan de raadsde Haagsche Courant en ging in 1965
'Confessionele politiek heb ik nooit v~rkiezingen, maar niemand had enige
naar Brabant, waar hij marketing
begrepen', zegt hij, 'de uitbuiters
politieke ervaring. Mijn raadsjaren
manager werd bij Mignot & De Block
en de slaven in één kerk vond ik al
in Heiloo maakten me candidaat. ~Jat
in Eindhoven (sigaren, sigaretten en
vreemd, maar in één politieke partij? ik aan plaatselijke kennis miste
vooral vloeitjes). Hij kocht een hut
Neen, voor mij b1eef er a 11 een de
zou de afdeling· wel aanvullen en in
in het bos in Stiphout en daar~eeft
PvdA over en die trok me ook niet.
mei kwamen we 50 stemmen tekort voor
Ik stemde wel socialistisch, maar
twee zetels.'
had daar toch geen vrede mee. In de
DE DEMOCRAAT IN GESPREK
vijftiger jaren praatte ik ontzettend fQll~9~YQ!:!!Ii~g
veel met allerlei lieden, maar werd
nooit lid van een partij. Toen ging
'Het CDA bezet 7 van de 19 zetels,
hij in veertien jaar een bungalow van
ik zwerven. Technische en commerciële de VVD 4, PvdA 3, GKV (een plaatsegemaakt. Intussen veranderde hij nog
belangstelling bracht mij in Zwitser- lijke partij) 3, een combinatie van
één keer van werkgever: in '69 ging
land en later in Japan. Werd product- PPR/PSP 1 en D'66 1. CDA en VVD wilhij naar Jamin in Oosterhout, aanvan· manager bij de Technische Unie en
den ·géén meerderheidscollege. Het
kelijk als assistent, later hoofd
leerde ingewikkelde problemen opdeCDA claimde twee portefeuilles, de
marketing.
len. Woonde in die tijd in Heiloo.
VVD 1. PvdA en GKV hadden éeh afMaakte daar begin '67 kennis met de
spraak: öf twee portefeuilles voor
t1aar intussen was St i ph out in 1967
partij. D' 66 was nieuw. en progresde vier kleine partijen, öf opposibij Helmond gevoegd en waren daar in
sief. Ik sprong daar meteen middenin tie. PPR/PSP wilde überhaupt alleen
december 1967 de eerste gemeenteen knapte er even snel op af. Waarom? oppositie. Zo kwam D'66 in het colle- raadsverkiezingen waar het jonge D'66
D'66 bestond in het begin uit volko- ge. In de onderhandelingen heb ik
aan deelnam. Terwisse, die de eerste
men "weltfremde" figuren, idealisten nogal wat eisen op tafel gelegd. Ik
voorzitter van de afdeling Helmond
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maar wilde geen meerderheidscollege.
was, stond als derde op de lijst. Er
De rest is verdeeld over PvdA 7,
kwam een driemansfractie, die overieen afgescheiden PvdA-groep 3, de
gens niet duurzaam bleek. In 1970
zat Terwisse alleen en in '74 glipte ·VVD 2 en dan nog-drie eenmansfracties:
hij in een PAK mee de raad binnen. De CPN, Onafhankelijk Helmond en D'66.
afdeling Helmond van D'66 telde toen Bij de onderhandelingen over vijf
portefeuilles stelde het CDA een vernog zes leden. In 1978 zag het er
houding van 3-1-1 voór. 3 CDA, 1 PvdA
allemaal weer wat beter uit, maar
en 1 uit de rest. De PvdA wilde een
toch moest D'66 genoegen nemen met
één zetel in een raad van 31, hetgeen 3-2-verdeling. Omdat het CDA een
meerderheid heeft moest het wel
in menig opzicht jammer is.
3-1-1 worden. Daarbij bleken sommige
candidaten ni~t acceptabel voor het
~Ql~~Y~!:~~9~!:!'!!QQ!:9i9~!:~ .
CDA, anderen weer niet voor de PvdA.'
Het compromis was Terwisse die 26
Terwisse vertelt er over en zijn
stemmen verwierf. Bij de portefeuillepapegaai onderstreept af en toe zijn verdeling.
kreeg. hij verkeer, marktwoorden met een smakelijke lach.
wezen,
plantsoenen,
recreatie,' rei'In 1965 was Stiphout nog een onafniging
en
bedrijven.
hankelijk dorp met 3000 inwoners. In
feite is het dat nu nog. Tenminste,
~~~~2~9~r~_Q!:!9~r-~l~ëër
veel Stiphouters voelen dat zo. De
oud-gemeentesecretaris zit nu voor
Toen ze eenmaal samen aan tafel zaten,
het CDA in de raad van Helmond en is die twee wethouders zonder fractie,
hier een soort gekozen burgemeester.
heeft de Democraat verder maar geHij is de aangewezen vertegenwoordi- zwegen en discreet geluisterd.
ger en in zijn eentje goed voor twee Ze vertellen elkaar hoe ze het doen.
raadszetels. Ik vertel dat omdat het Ze vinoen het allebei jammer dat ze
duidelijk maakt dat hier echt. nog
geen Algemene Beschouwingen mogen
volksvertegen~oordigers gekozen worgeven. En ze zijn het er over eens
den. Er wordt meer op mensen gestemd dat je zo'n klus 'alleen maar aan kunt
dan op partijen en daar zit natuurals je een afdeling hebt die hard
lijk veel goeds in. Je zult zeggen:
meewerkt. En dat gebeurt in beide
als je zo'n tijd in de raad zit dan
plaatsen. Allebei hebben ze een goede
moeten de mensen je onderhand kennen, werkgroep gemeentepolitiek, éen soort
maar dat valt tegen. Aanvankelijk
steunfractie, die alle zaken doorkregen wij hier geen poot aan de
neemt, die rapporten maakt en vergrond. Wij spraken hier over openheid spreidt en die vragen laat stellen.
en openbaarheid van bestuur, maar
En dan zijn er de raadscommissies. In
daar had nauwelijks iemand een bood- Uithoorn zijn die.zo openbaar dat de
schap aan. Een raadslid had voor vier publieke tribune mag meepraten. Daarjaar mandaat en vooruit maar. Het was om zitten bij elke commissievergadein die tijd heel gewoon dat er in de ring twee voorbereide Democraten op
raadsvergadering nog met de vuist op de tribune, een vaste man en een
tafel werd geslagen. Of dat mensen
plaatsvervanger. Die houden natuurkwaad wegliepen. D'66 had al die ja- lijk forse ruggespraak met de wetren een goede pers. Ook toen we in
houder, maar werken ook zelfstandig
het PAK zaten en de PvdA probeerde
zaken af. En rapporteren daarover in
ons de wet voor te schrijven. Maar
de steunfractie ~n in de afdelingswie van de burgers kende mij? Ik zat vergadering.
de hele dag in Oosterhout of ergens
In Helmond mag je vanaf de tribune
in het land. Hier moet je er bij zijn alleen maar spreken als je dat vooraf
als je lid van de raad bent. Toen ik keurig hebt gevraagd, met het ondereenmaal wethouder was geworden, zei
werp in kwestie erbij, en ook de toeiemand tegen me: "Nou kun je eindestemming is verkregen. Dat _is overilijk eens Helmonder onder de Helmon- gens in alle wat grotere gemeenten
ders worden".
het geval. Maar in Helmond zitten wel
Er is nog een andere reden waarom
drie Democraten, hoewei ze geen lid
D'66 het hier betrekkelijk slecht
van de raad_zijn, toch officieel in

VlET NANNE HEKMAN EN HARRY TERWISSE
doet. Helmond is, net als bijvoorbeeld Kerkrade, een stad zonder veel
middenkader. Er zijn erg veel arbeiders. Partijen die vragen om mee te
denken, komen hier n)et zo aan hun
trekken.'
Vredesduif
Hoe krijg je het dan voor elkaar om
als eenling in het college te komen?
'Dat is een zuiver politieke zaak.
Het CDA behaalde 16 van de 31 zetels,

een raadscommissie. En niet als vertegenwoordigers \(an het particulier
initiatief in een functionele commissie. Neen, juist omdat het enige
raadslid uit de fractie wethouder i$
.en het standpunt van de fractie niet
kan verdedigen.
1!:!_~!:!_Q~i~~!:!~9~_r2~9

Probleem blijft voor beide heren de
behandeling in de raadsvergadering.
Je neemt in BenW besluiten, maar er

is niemand om het D'66-standpunt in
de raad te verdedigen. Een enkele
keer vragen .ze een andere fractie om
óók namens de Democraten te spreken.
Maar het allerbelangrijkste blijft
dat de afdeling actief is en zorgt
dat de visie van D'6-6 dan maar buiten
·de raadszaal gehoord wordt. Daar heb
je een goed doortimmerde organisatie
voor nodig: je moet deskundigen hebben op diverse terreinen, of mensen
~ie dat willen worden; stukken ~oeten
circuleren en gelezen worden; er moet
feed-back zijn naar de wethouder, die
als hij in de BenW-vergadering zit
over 101 dingen het standpunt- van
zijn fractie, die niet bestaat, moet
weten.
Over de verhoudingen binnen het college zijn beide heren goed te spreken. Geen vari twee voelt zich. onder
druk gezet, terwijl ze toch allebei
tegen een afgetekende meerderheid
aankijken. Ze hebben ook allebei een
CDA-burgemeester. Maar zowel in Helmond als in Uithoorn zijn de collegiale verhoudingen uitstekend.
Een laatste punt waarop de beide wet~
houders elkaar kunnen vinden is het
culinaire. Ook wat dat bet~eft zijn
het fijnproevers, tussen wie het met
de bandrecorder goed toeven was.
St ij n Verbeeck

Jongeren en andere belangstellende
leden worden hierbij uitgenodigd
voor de
OPRICHTINGSVERGADERING
van de SWB-~JERKGROEP "JONGEREN"
op zaterdag 28 april 1979
in café-rest. Vredenburg te Utrecht,
aanvang 10.30 uur
Belangrijke punten van bespreking
zullen zijn:
- (voorlopige) organisatie en werkwijze van de werkgroep,
- ontwerp-program van activiteiten,
- inventarisatie van suggesties en/
of wensen t.a.v. jongerencursussen.
Heb je al concrete ideeën of voorstellen voor een program van activiteiten voor de werkgroep of de cursussen, schrijf ze (beknopt en dui~
delijk) op en stuur ze z.s.m. naar
het S\•JB-buro (Bezui denhoutseweg 195,
Den Haag).
Denk ook alvast nu na over de wijze
waarop jijzelf in de werkgroep wilt
deelnemen en hoeveel tijd je daaraan
wilt of kunt besteden. ·
Iedere SWB-werkgroep heeft een voorzitter(ster), een coördinator/secretaris, mensen .die werknotities of
praatpapieren samenstellen en één of
meer notulisten nodig-om goed te
kunnen functioneren;
Jan van ~en Hazel (HB)
Ruud Stam
(S~JB)
Arthie Schimmel (PSVI)
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STUDIEDAG BESTUURLIJKE REORGANISATIE
De studiedag Bestuurlijke Reorganisatie van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 werd gehouden in
Krasnapolsk.v in Amsterdam op 3-3-79.
Er werden inleidingen gehouden door:
prof.mr.D.W.P.Ruiter, hoogleraar
bestuurskunde T.H. Twente;
drs. R.J. de IJit, Commissaris der
Koningin voor Noord-Holland en
mr.J.D.van Ketwich Verschuur,
burgemeester van Breukelen.
Na deze inleidingen was er een
levendige discussie met bijdragen
uit vele provincies en gemeenten.
Ook onze ex+minister Gruyters
voerde het woord.
De dag werd afgesloten met een samenvattende slottoespraa~ van
Laurens Jan Brinkhorst. Uit deze
slottoespraak onderstaand enige
citaten.
Brinkhorst constateerde dat "de door
de inleiders gehouden verhalen in
sterke mate in elkaars verlengde
liggen."
Hierna schetste hij de gang van
zaken rond de grond\<Jetsherzi en i ng
als achtergrond voor de bestuurlijke
reorganisatie: "Ik wil toch in herinnering roepen dat de discussie .
over de grondwetsherziening aangeeft
dat we zowel te vroeg als te laat
zijn met de problematiek van deze
arondwetsherzieninq. Te laat omdat

ontzettend veel mensen in dit
land een geweldig stuk teleurstelling gegroeid is in de afgelopen
jaren, dat de democratiseringsbewegingen van de jaren '60 eigenlijk gestold zijn en dat het niet
mogelijk is geweest om de vele creatieve ideeën, heus niet alleen maar
de ideeën van 0'66, te realiseren.
......... Te vroeg omdat juist nu
de hele vraag van de reorganisatie
van het binnenlands . bestuur weer in
beweging is en het verankeren nu in
de grondwet van een aantal betrek~e1 ijk technies-juridische verandenngen op zichzelf weer bevriezend_kan
zijn voor dat hele proces van d1e
verandering en vernieuwing van dat
binnenlands bestuur. Ik heb de heer
Wi·egel dan ook voorgehouden dat hij
weliswaar in zijn Memorie van Toelichting en Antwoord over dit ontwerp kan zeggen: ja mijn plannen
passen best in die grondwet~ maar,
heb ik gezegd: dat zet preeles de
zaak op zijn kop, want we moeten
nou juist eerst kijken en vragen
wat voor soort van r-eorganisatie
wilien we en op welke manier willen
we dat, voordat we dat gaan verankeren in een grondwet."
Hierop doorgaand memoreerde hij dat
hij in de Tweede Kamer een amendement heeft ingediend om de decentralisatie van bestuurstaken als "toetsi ngsmoment" in de· grondwet op te
nemen.
De suggestie om bij een volgende
kabinetsformatie te pleiten voor een

01j

Nadat in de vorige Democraat zich
enkele vooraanstaande Europese kan- EUROPESE KANDIDATEN
. dictaten hebben kunnen presenteren,
is nu nr. 4 aan de beurt o~ zijn
goede bedoelingen met Europa kenbaar
te maken.
Het \<Jas omstreeks 1974 dat ik een
korte periode voor D'66 in het Europese parlement zat. Het verschil van
toen met nu is enorm. Toen een zwakke
elektorale positie van 0'66 en de
nadagen van de gedachte aan een progressieve volkspartij.
Nu een zelfbewuste partij, zonder
bij~Jagensyndroo.m, met een onafhankelijk optreden en objekt van afgunst
en vleierij van andere partijen,
waarvan onlangs vertegenwoordigers
van resp. CDA en VVD nog getuigde~.
Toen n'au~1e 1 ij ks D' 66-werkgroepen die
hun parlementaire vertegenwoord-i gers
konden steunen; nu een goed georganiseerd partij-apparaat met onder
meer een voortreffelijke werkgroep
r.~oeten maken dat D'66 de onbetwiste
Europa.
noodzaak inziet om nationale probleHet is een genot - temeer als je het
men internationaal aan te pakken.
ook anders hebt meegemaakt - om onr~ar de aktiviteiten van de 0'66der deze kondities aan de kampagne
fraktie in het Europees Parlement
r.~ee te doen.
zullen dan wel onmiddellijk gevolgen
Juist een partij als D'66 mag in de
moeten hebben voor de 0'66 Tweede
kampagne de kiezers niet te hoge
Kamerfraktie. Bovennationale centraverwachtingen geven van de resultalisatie zal aekompenseerd moeten
ten van een Europees beleid op korte
worden door nationale decentralisatermijn. ~Je 1 zullen wij dui de 1ijk
tie. De grotere afstand tussen bur-

"staatssecretaris van decentralisa-tie" werd door Brinkhorst de moeite
waard bevonden om over na te denken.
Nogmaals benadrukte h'ij dat: "we
vooral af moeten van ee~ stuk dogmatiek als: er mogen maar drie bestuurslagen zijn,of de dogmatiek van
we moeten met een x aantal provincies werken." Er zal eerst moeten
worden gekeken naar de urgente zaken
en niet naar oplossingen die geen
integrale oplossing kunnen geven
voor de huidige problemen.
"Het meest urgent lijkt mij op dit
ogenblik, nu spreek ik puur politiek,
dat het plan van de heer Wiegel wordt
verworpen." ....
"In feite is de reorganisatie binnenlands bestuur het paard achter de wagen spannen. De territoriale herindeling kan toch alleen maar het
sluitstuk zijn van de vraag wat voor
functies moeten worden herverdeeld
tussen provincie en gemeenten en p.rovincies en rijk."
Bovenstaande citaten zijn maar een
greep uit de tekst van Laurens Jan
Brinkhorst.
Ook de andere teksten en een samenvatting van de discussies worden over ongeveer één maand - uitgegeven
bij de Stichting \Jetenschappel ijk
Bureau.
U KUNT DEZE PUBLICATIE BESTELLEN BIJ
DE STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU,
BEZUIDENHOUTSHJEG 195, 2594 AJ
DErJ HAAG.
.

geren bestuur, die door versterking
van Europese bevoegdheden onvermijdelijk zal ontstaan, moet juist voor
D'66 een extra aansporing zijn om
vanuit het nationale niveau regionale en lokale bestuurslagen meer
bestuurlijke bevoegdheden te geven.
Ons programma geeft de Democraten
in Europa een vrij stevig handvat
om hun horzelfunktie in het Europees
Parlement te kunnen uitoefenen.
Het mist de vaagheid en bombastisch
~JOordgebrui k van de programma's waarmee onze overige vaderlandse politieke stromingen - hiertoe vaak genoodzaakt door kompromissen met
"gelijke" politieke stromingen in
andere ~EG~landen - de verkiezingen
ingaan.
De Goede en Dekker zuUen het hierdoor druk krijgen in St~aatsburg en
Luxemburg; bovendien z~]len de verkenningen voor een nie~e partijvorming in het Europees Parlement veel
energie vragen.
Dat ik mijzelf niet onmiddellijk
tot'de dagelijkse werkers in Europa
reken spruit niet voort uit een
overmatige bescheidenheid; hoe11el
ik als socioloog wel in zichzelf
Haarmakende voorspellingen noet geloven, lijkt mij een reële inschatting van het politieke krachtenveld
ook niet overbodig.
Doeke Eisma.

L..
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BESTEL-FORMULIER

EUROPESE VERKIEZINGEN
BESTEL SNEL:

BETAAL DIT:

Qm~~nriüing:

BALLONNEN

KATOENEN
DRAAGTASSEN

Kleur: wit
Opdruk: D'66, tweezijdig in groen
Prijs: per lOO _stuks
f 10,50 -

ex.

f

Opdruk: Het Redelijk Alternatief
D'66
. Kleur: in zwart en groen
Prijs: per stuk
f 4,00 '

ex.

f

ex . s.
ex. ~1.
e)\. L.
ex. EL.

f
f
f
f

.. .. .

T-SHIRTS

Kleur: wit
Opdruk: D'66, Het Redelijk Alternatief
Maten: S., H., L., EL.
Prijs: per stuk
f 6,00

LUCIFE.RS

Opdruk: D'66, -Het Redelijk Alternatief
Binnendruk: tekst over energiegebruik
Prijs: per 100 stuks
f 7,00

ex.

f

BUTTONS

Opdruk: D'66, Het Redelijk Alternatief
Prijs: perstuk
f 0,40

. . . . . ex.

f

VLAGGEN

Opdruk: D'66
Kleur: groen-wit
Formaat: 1.50 x 1.00 m.
Prijs: per exemplaar

. . . . . ex.

f

_ex.

f

RIJKSDAALDER
STICKERS

f

40,00

Formaat: !3 26 mm.
Opdruk: portret Aar de Goede, nr.l, lijst 4, D'66
of : portret Suzanne Dekker, nr.2
of : portret Herman Schaper, nr.3
Prijs: 1 x 48 stickers
f 1,00

f

VRACHTKOSTEN tot i 15,00
boven f 15,00

-f

TOTAAL BEDRAG

4,50
7,00

f

------------------------------------------~-------------------------------------------~-----~-r---7~--------~------

BESTELLING VOOR:

HANDTEKENING:
\..'

-.
OPSTUREN NAAR:
Democraten '66, Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag.
De bestelling wnrdt
is bijgesloten.

-- ~
· --

all~en

dän verzonden, indien een bank-, Eurocheque of girobetaalkaart

•
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ADVERTENTIE

• PrincipieeJ praleiJ
IS wel moo•. maar 1e
verandert er de
samenleving niet mee..!
Miljoenen Nederlanders willen een andere
samenleving. Een samenleving met vrede.
En zonder discriminatie. Een samenleving met
een sehoner milieu. Met meer inspraak. Meer
democratie. En met meer kansen voor iedereen.
Dat vraagt verandering. Daarvoor is idealisme
nodig. En strijd. Maar vooral macht. De in acht van
het aantal. De macht van het kapitaal. Het is dus
wel even belangrijk om na te g~an, aan wie u uw
(spaar)geld toevertrouwt.
De Algemene Spaarbank voor Nederland
(de ASN) is voortgekomen uit de k1ing van de
moderne arbeidsbeweging. Opgericht met het
doel een vinger tè krijgen in de financiële pap.
Een vinger die zou kunnen en moetcri uitgroeien
tot een vuist in de strijd voor een betere samenleving.
De ASN, opgericht door het NVV en de
Centrale, verloochent'haar afkomst niet. Zij belegt
de haar toeve11rouwde 180 miljoen gulden van
zo'n 55.000 rekeninghouders binnen de daartoe
voorgeschreven richtlijnen, waarbij haar voorkeur
uitgaat naar projekten van algemeen en sociaal
bel~ng. De ASN geeft dus rente zonder bijsmaak!

.

De ASN ,groeit gestaag. Maar om een v!lit;t te
kunnen maken is aanzienlijk meer nodig.
Wilt u meer weten over de ASN en haar vele
spaarmogelijkheden? Stuur haardan de hieronder
afgedrukte bon ingevuld toe in een envelop met
als adres:
Algemene Spaarbank voor Nederland.
Antwoordnummer I 188, 2500 WB Den Haag
(een postzegel is dan niet nodig!) Ook kunt u
bellen:070~470181 (3lijnen).Ofbezoeken:
Rijnstraat 28 in Den Haag.(van 8.30 uur tot
17 uur).

\-:.~n~l=0'~---I
I
I
I
I
I
I

Al emene Spaarbank I
uoor Nederland
I

Niet ;~aten, maar doen ... uit f2TÎncÎJ2el

I

Adres: _______________
Code en woonplaats:

Wenst nadere inliehtinl!.en over:
* 0 de ASN in het alg'ënK·en
0 Je ASN-spaaiTekeningen. gekoppeld aan de
postn:kcning
0 wenst tevens een fomwlier om een postrekening te
openen
0 het giraal-sparen (=sparen zonder hoekje)
0 Je VROEG-BIJ-rekening (een unieke regdiliJ!? voor
jeugdigen van 0 t/m 17 jaar)
.
D het jeugdsparen De Zilwrvloot (een regeling ~hlr
jeugdigen v<m I) t/m 20 .iaar)
0 het termijnsparen (met opzq..>termijn)
het depositosparen (met een vaste loopti.id)

o

*s~:::~~::i~:~::i:e:~:~:t een vaste Iwpti~l

--
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66

CAMPAGNE

Aar de Goede:
Met Suzanne Dekker en misschien
Herman Schaper naar Straatsburg
volgens Lagendijk.
Samen met Suzanne Dekker naar
Straatsburg volgens De Handt.
Alleen naar Straatsburg volgens
Intomart.

EUROPA

Suzanne Dekker:
Met Aar de Goede en misschien
Herman Schaper naar Straatsburg
volgens Lagendijk.
Samen met Aar de Goede naar
Straatsburg volgens De Handt.
Thuisblijven volgens Intomart.

DOET U ER OOK NOG WAT AAN?

, ,

NOG EEN MAAND TE GAAN
Ongeveer een maand ligt er tussen nu
en 7 juni. In deze maand moet de verkiezingskoorts uitbreken en zal iedere Nederlander moeten weten:
dat hij of zij dagelijks met Europa te maken heeft, zoals bij
milieu-, werkgelegenheids-,
consumenten- en democratiseringsen andere aangelegenheden,
- dat D'66 aan de Europese verkiezingen meedoet,
·- dat onze lijsttrekker Aar de Goede
is'
- en dat D'66 als enige Nederlandse
politieke partij een concrete,
Europese en progressieve politiek
wenst te gaan voeren.
Dat is nogal wat, ~n we kunnen nu
met zekerheid zeggen dat dit nog
lang niet het geval is.
De campagnecommissie heeft - tot
realisering van deze doelstellingeneen groot aantal campagnematerialen
laten maken.

Herman Schaper:
Misschien naar Straatsburg volgens
Lagendijk.
Thuisblijven volgens De Handt en
Intomart.

Om u een indruk te geven:
1~fQQ~QQQ_E~rQ~~=~r~~!~~

zijn over
alle regio 7 s verspreid met de opdracht deze huis aan huis te overhandigen. Aanbellen en afgeven~-mët
hët-verzoek deze krant te lezen en
op 7 juni vooral te gaan stemmen.
180.000 stic~~r~ en 1~~QQQ_~Q~!~r~
möëtën-wÖrdën geplakt op de punten
die zich daartoe lenen en in deze
Democraat ontvangt ieder lid een
affiche om aan het eigen raam te
bevestigen.
Onze kandidaten Aar de Goede, Suzanne
Dekker, Herman Sci1aper, Doeke Eisma
en Werner Uerz zijn vrijwel dagelijks
op pad om een of twee spreekbeurten
of werkbezoeken af te leggen.
Onze radio- en TV-uitzendingen
zullen alle gericht zijn op D'66 in
Europa.
Dit geeft in grote lijnen weer wat

de campagnecommissie er o.a. aan
doet. ~~!-~~~~~~-~~~-9~-~gr~i~fi~9~D
Q~_ZTj~~i~Q~~g!_~~r9~r_bg!~~~~!-av~~

~-~f~

U kunt ervoor zorgen dat e
kiezer vóór 7 juni voldoende geïnformeerd en gemotiveerd is om in
grote getale op D'66 te gaan stemmen.
Lees ver der op pag. 2

2

COLOFOON

EUROPA
vervolg van pag. 1

Te uwe.r informatie het volgende: ~
De enqu~tes zijn ons vriendelijk geDe uitgave van de Democraat geschiedt zind, schreef ik in de vorige Demo, onder verantwoordelijkheid van ee~
craat, met de waarschuwing dat er
door het Hoofdbestuur benoemde redak- tussen enquête~ en verkiezingsuittieraad die als volgt is samengesteld: .slagen verrassende verschillen kun·
Piet van Baarsel
nen bestaan. De VARA - Rode Haan Ernst Bakker
enquête (de Hondt) gaf voor D'66
Frank Baas
8,5% aan. In Europese verkiezingsMarie-Louise Tiesinga
termen vertaald is dat goed voor
Jan Veldhuizen
·
twee zetels (de kiesdeler is 4%).
Stijn Verbeeck
Lagendijk gaf reeds eerder 11,5% aan,
goed voor bijna drie zetels.
Als sekretaresse is aan de redaktieWelnu:.
raad toegevoegd:
0-p.., 6-ápri 1 pub 1i ceerde de KRO een
Intomart-onderzoek. Dit gaf voor
Kitty Warburg.
0'66
aan: 6%.
Korrespondentie, kopij e.d. richten
aan het redaktiesekretariaat van
'~i~{- 9 ~~~~~~~~-~-~~{~H-~~~.z-~l~cnts
-oea-~oor-êên-zeteT:-Äär-ae.~Goeae--
De Democraat
~Tïêên-näär-strääts6ur9T-kunnen-we
Bezuidenhoutseweg 195
ü1t-het-Ïntömärt=önderzoek conclude2594 AJ Den Haag ..
ren!
VERANTWOORDELIJKHEID
Welke enquête het dichtst bij de
De redaktieraad draagt de eindverantmening van de kiezer zelf aansluit
·woordelij~heid voor inhoud en opname
weten we pas ná 7· juni. Onze activivan publikaties in de Democraat. Het
teiten zijn erop afgestemd dat de
moet duidelijk zijn dat deze verantkiezer zelf beslist op 7 juni.
Tot zolang hebben we rekening te
woordelijkheid zich niet uitstrekt
tot bijdragen van ·het Hoofdbestuur,
houden met de voorzichtigste peil in-.
frakties in vertegenwoordigende 1igen. We zijn er dus nog lang niet.
chamen, het SWB-bestuur, het PSVIw_a_t___k_un_t_._u__ e_r__ n__u_a_a_!!_!lQ~!}?
bestuur, de Adviesraad en andere
officiële partijorganen. Al deze bijWat u eraan moet doen is ervoor te
·dragen zijn als zodanig herkenbaar
zorgen dat de regio- en plaatselijke
aan het rubriekshoofd.
coördinatoren voldoende man- en
Ook de inhoud van ingezonden brieven,
vrouwkracht hebben om alle materialen op de hiervoor bestemde plaatdie steeds de naam van de schrijver
: vermelden, valt buiten de verantwoorsen te krijgen.
• delijkheid van de redaktieraad.
~~l9~-~-~~!:!-~ij_uï~-r~9iQ:SQQr9i!:!~!Qr.
Voorzover er enig misverstand omtrent
als u uw plaatse ijke contact niet
de redaktionele verantwoordelijkheid
weet, u wordt dan doorverwezen
mocht dreigen, worden de titels van
(zie de adreslijst verderop).
bijdragen die buiten die verantwoorSamen met de D'66 gemeenteraads-,
de Staten-, de Rijnmondraaden
delijkheid vallen, voorzien van een M
DE DEMOCRAAT
de Kamerleden moet u bijdragen aan
een goed verkiezingsresultaat.
De Democraat wordt gratis toegezonden
Volgens Internart weet ongeveer 20%
aan alle leden van D'66. Niet-leden
van de kiezers nog niet op welke
kunnen.zich abonneren voor f 25 ,__
per jaar.
.
partij te gaan stemmen. U moet deze
Losse nummers.zijn verkrijgbaar bij
kiezers bij hèt maken van hun keuze
het sekretariaat voor f ·3 ,;..- per stuk. -h•e•l•pe•n··-----iiijiiiiii-•••••
WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT?
MUTATIE REDAKTIERAAD
De Democraat verschijnt 10x per jaar.
Democraat nr. 5· verschijnt: 7-6-1979.• De redaktie heeft afscheid genomen
van Frans Rogier. Hij wordt opgevolgd
Sluitingsdatum kopij: 21-5-1979
door de nieuwe secretaris-organisatie, Frank Baas.
ADVERTENTIETARIEVEN
Wij heten Frank van harte welkom.
l/1 pagina: f 500,~De redaktie durft Frank Baas niet
1/2 pagina: f 300,-- liggend
welkom te heten in de verwachting
1/3 pagina: f 250,-- staand
dat wij op dezelfde inzet en hoeveel1/4 pagina: f 200,-- liggend
heid aktiviteiten rekenen. Voorlopig
1/6 pagina: f 150,-- staand
is 60% wat je verwachten mag.
is de inleiding om aan te geven
Kontraktprijzen op aanvraag verkrijg- Dit
hoeveel
Frans Rogier in de afgelopen
baar.
2i
jaar
voor de redaktie heeft betePlaatsing van advertenties is mede
kend en ook voor de organisatie daar·onderworpen aan de goedkeuring van
om heen.
de redakt1e.
Frans, bedankt voor al het werk.
OPLAGE 13.600
Jan Veldhuizen

G·IRO 1.000.000

Ter bekostiging van de hier vermelde
materialen en de organisatie van de
campagne functioneert giro 1.000.000.
Vrijwillige giften van onze leden
maken het - naast de bijdrage uit
de partijbegroting-mogelijk ver;.
kiezingscampagnes te voeren.
Medio april ontving u het dringende
verzoek - met acceptgirokaart - om
uw bijdrage snel over te willen
maken. Mogen we daarop rekenen?
Als u snel overmaakt, dan kunnen we
ook snel beslissen of we onze verdere campagneplannen kunnen uitvoeren!
Misschien geeft het voldoening als
u tegen uw kleinkinderen kunt vertellen dat u in actieve en financiele zin hebt bijgedragen in die
~~~~ê~YQll~-~~r~!~-~~rQQ~~~-Y~r:
~i~~i!:!9~S~!!lQ~9!:!~-Y~!:!_·g~§§ ·

Jan Veldhuizen, campagneleider.
Wat vragen wij van u tijdens deze
verkiezingscampagne?
Eigenlijk niet meer dan een paar
eenvoudige zaken:
1. Uw affiche nu op een voor voorbijgangers duidelijk zichtbare
plaats hangen.
2. Uw rijksdaalderstickers, als ze
nog in de v~rige Democraat zitten,
in om 1oop brengen. ·
3. Nu uw acceptgirokaart invullen
en opsturen.
·
4. Niet vergeten u aan te melden bij
uw campagne-coördinator.
Bij voorbaat dank!
Bij de Stichting Wetenschappelijk
Bureau is verkrijgbaar voor uw
campagne:
1. Campagne tekstboek
(Vraag en Antwoord III)
f 3,50
2. Verslag van de Europese
studiedagen
f 3,50
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EUROPA
SPREEKaEURTEN
5 mei : HAARLEM
Concertgebouw
15.00 uur
7 mei : MIDDELBURG
Schouwburg
Molenwater 99
20.00 uur
7 mei : MUIDEN
Zaal Gieling
Weesperstr.82
20.15 uur
7 mei : HAAKSBERGEN

Suzanne Dekker

8 mei : PATERSWOLDE
(forum)
Café Centraal
20.00 uur
9 mei : At~ERSFOORT
(forum)

15 mei : SCHAYK (forum) Herman Schaper
Het Dorpshuis
20.00 uur
15 mei : NAALDWIJK
Doeke Eisma
(forum)
Suzanne Dekker
Bloemenveiling

Jan Fokko
Jansen v.T.

c.c.w.s.

Aar de Goede
9 mei : GELDROP

Laurens Jan
Brinkhorst
10 mei :·

Werner Uerz
Sol Schuyer

10 mei· :
8 mei : SOEST
Jan Terlouw
De Open Hof
Veenbesstr.2
20.00 uur
8 mei : EINDHOVEN
Suzanne Dekker 11 mei :
Philips Congres
en conf.zaal
20.00 uur
11 mei :

11 mei
De CAMPAGNE-COORDINATOREN zijn:
voor @!:Q~i~g~~ (n;b. is een andere
coördinator geworden)
W. Jansen, Grote~traat 54, Bedum,
tel. 05900-3002
11 mei
voor Friesland:
Gert WäÏingä:-Felixwei 18, Stiens,
tlf. 05109-1617
voor Drenthe: ·
11 mei
Jo~n-Drëntën, Kievitsweg 20,
Paterswolde, tlf. 05907-1889

voor Qy~riJ~~~l=
Harm Warrink~ Herikerbergweg 1,
t1arkelo, tlf.05470-2115 (05700-18-349)
voor Gelderland:
Toon Jänsë:-Nä~sauweg 24, Wageningen,
tlf. 08370-14237
voor Utrecht:
Hesseï-Räiii:-vivaldiweg 72, Bunschoten,
tlf. 03499-3251
voor Noord-Holland:
Frans-Dingemäns:-Robbemalaan 13,
Muiderberg, tlf. 02942-1524
voor Zuid-Holland:
J.L. 8ïoëiiiën:-oëtant 135, Dordrecht,
tlf. 078-177241
voor Zeeland:
Edith-~än-aën Berg, Van der Waalstraat 39, Terneuzen, tlf.01150-94343
voor Noord-Brabant:
F.A.vän-8~~99ën:-Easterseweg 9,
Hoogeloon, tlf. 04978- 1683
voor hi~~!!rg:
Tjeu Kusters, Omphaliusstraat 45,
Stein, tlf. 04495-2098

12 mei
12 mei

14 mei
14 mei

Het Kruispunt
Slachthuislaan
20.00 uur
ENKHUIZEN
Drommedaris
Paktuinen 1
20.00 uur
HILVERSUM
Zalencomplex
De Kelder
Kupstraat 2
20.00 uur
LEEUWARDEN
Ho te 1' de Kroon
20.00 uur
HENGELO
pol. café

Herman Schapat

16 mei

Aar de Goede
16 mei
Doeke Eisma
17 mei
Aar de Goede
Suz;:.nne Dekker

17 mei

Honselersdijk
19.30 uur
: VOORBURG
Laurens Jan
(forum) Thoma?· Brinkhorst
r~ore Co 11 ege
Berensteinlaan
526
. 20.00 uur
: WAGENINGEN
Jan Glastra
van Loon
J unushof
20.00 uur
: DEVENTER
Aar de Goede
(forum)
Schouwburg
20.00 uur
Suzanne Dekker
: DIEMEN

17 mei : CUYK

Herman Schaper

Doeke Eisma
17 mei : WIERDEN
Volksuniversiteit
: EDAM (forum) Herman Schaper
20.00 uur
Café
17 mei : MONNICKENDAM Werner Uerz
'De Harmonie'
(forum)
. Voorhaven 92-94
20.00 uur
Ntco Wegter
17 mei : REUSEL
: HOEVELAKEN
Laurens Jan
politiek café
Dorpshuis
Brinkhorst
'De Stuw'
20.00 uur
vervoZg op pag. 23
: VENLO (forum) Bert van Wijk
Venlonazaal
Hogeweg 10
20.00 uur
Suzanne Dekker
: HENGELO
markt
pag.
: ALMELO
Werner Uerz
CAMPAGNE
NIEUWS
1
symposium
P.E.A.C.
'4
Cu lt.Centrum
UIT DE FRAKTIE
6
De Hagen,
UIT DE REGIO Is
9
Schouwburgplein
DE PARTIJGANGER
10
14.00 uur
LANDELIJKE VERKIEZINGSCOMMISSIE
: ZUTPHEN
Suzanne Dekker
11
DE GAST
De Hanzehof
18
20.00 uur
: RHENEN (forum) Herman Schaper

14 me i : DO ETI NCHEt~
Doe ke Ei sma
Schouwburg
Amphion
20.00 uur
14 mei : LEIDSCHENDAM Werner Uerz
Witte Kaketoe
Damlaan
20.00 uur
14.mei WINSCHOTEN
Jan Fokko
E.J.BoltjesJansen v.T.
school
Hortensiastraat
voor de ~!!i9~liJ~~-!~~~~l~~~!:E2!9~r~:
20.00 uur
Boudewijn Coppens, Schouw 49-15,
Lelystad, tlf. 0~200-40367
15 mei : DORDRECHT
Aar de Goede

INHOUD

IL:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;.l
PARTIJSECRETARIAAT
BUREAU SWB 0'66
BUREAU PSVI 0'66
BEZUIDENHOUTSEWEG 195
2594 AJ DEN HAAG
TELEFOON: 070 - 858303
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HET STARTSCHOT VIEL IN MAASTRICHT

f11et

een enorme klap van een echt
Tieten blijken daar niet ongevoelig
kanon' werd op zaterdag 21 april te
voor te zijn. Maastricht was niet
15.57 uur de D'66-campagne voor de
voor niets gekozen als startplaats
Europese Verkiezingen losgeschoten.
voor onze Europa-campagne. De DixieToen hadden de aanwezige Democraten
lanqers speelden tussen de bedrijven
al een dagje achter de rug. In alle
door, maar de vogel werd afgeschoten
vroegte waren ze met bussen uit West door 'Rommedoe', een onvervalst
en .~oord aangevoerd.
·
Maastrichts cabaret, dat meer dan
Achter een Jan-plezier met muzikanplaatselijke bekendheid verdient.
ten die voortreffelijke Dixieland
Lêêf kinger, wat heb ik gelachen.
speelden trokken we door Maastricht. Met een kleine variant op de tekst
De afdeling Maastricht had het meest van Rommedoe zou je kunnen zeggen:
progressieve paard uit de omgeving
'Zolang Maastricht dit cabaret op de
voor de kar gespannen. Zelfs Jan
· planken kan brengen, heeft Limburg
Glastra van Loon kon het ternauwerpers peet i ef' .
nood bijbenen. Suzanne Dekker ging
Tenslotte ging dan het kanon af, en
op zeer hoge hakken in draf, maar
zochten de Democraten hun heil In
moest op het Vrijthof afhaken en
Den Ouden Vogelstruis of De Gouwe
begon daar met Merman Schaper en
Poort. Ik heb mij laten vertellen
Werner Uerz de eerste van onze 1,2
dat sommigen met de laatste trein .
miljoen verkiezingskranten uit te
naar het Noorden zijn vertrokken. Dat
delen. 'De mensen zijn hier gewoon
komt er van als je Thieu Custers,
ontzettend vriendelijk', zei Suzanne Giel Smeets, Aart Resoort en al die
later;
·
anderen, die ik niet eens bij naam
In het Staargebouw heette Jan Halken, een dagje in Maastricht laat
ders, regiovoorzitter van Maastricht organiseren. Ze zijn nog in staat
t4ergelland de menigte welkom en
zich te excuseren dat er te weinig
dee 1de 1unchpakketten uit. A11 een
vaart in zat, maar voor mij mag het
daarom al zou je naar Maastricht
volgende week weer. Ik heb al eens
gaan. Limburgs Europacandidaat Bert · eerder beweerd dat het tijd wordt
van Wijk pinde de aandacht vast op
voor een congres in Haastricht.
het stukje Europa tussen België en
. het Roergebied. Nergens beter dan
St i jn Verbeeck
hier merk je dat de grote problemen
(foto: Nel SWinkels, Roermond)
niet nationaal zijn op te lossen.
Suzanne Dekker en later Aar de Goede

't Belang van een Europees parlement
met duidelijk omschreven bevoegdheden werd vrijdag 20 april nog eens
krachtig onderstreept door Aar de
Goede in .zijn gesprek met Fernand
Hubin, loco-burgemeester van Huy.
Een delegatie Democraten, versterkt
door enkele leden van D'66-België,
bracht
een bezoek aan Huy om van
Hubin zelf te horen wat zijn motieven geweest zijn om de kerncentrale
Tihange I stil te leggen. In dit
gesprek is onder andere duidelijk
geworden dat er aanvullende Europese
wetten en uitvoerende controlerende
organen moeten komen die een absoluut bindende bevoegdheid hebben om
in geval van een ramp in en om een
kerncentrale onmiddellijk handelend
op te kunnen treden. Hubin heeft met
zijn handelwijze vooral een psycho-·
logisch schok-effect teweeg willen
brengen. Als het aan D'66 ligt zal
Aar de Goede straks na ? juni in het
Europees Parlement meewerken aan het
tot stand·komen van deze voor ons
allen zo noodzakelijke beschermende
maatregelen. Hier ziet u de delegatie op de trappen van het stadhuis
van Huy. (foto: Nel Swinkels, Roermond).

POLITIEK EMANCIPATIE AKTIVERINGSCENTRUM
Een uitgebreid begrip is het wel
geworden, het PEAC of voluit, het
politiek emancipatie aktiveringscentrum, maar het werk van het PEAC
•i.is heel wat helderder. Hat is het
PEAC en waarom is het opgericht?
In het 0'66-beleidsprogramma en in
de dagelijkse politiek van D'66vertegenwoordigers o~ allerlei
niveaus neemt de emancipatie van de
bu.rgers een belangrijke plaats in.
Naas~ deze uitgesproken politieke
·invalshoek ~raagt het emancipatieprobleem om een wetenschappelijke
onderbouwing en bovendien leent de
emancipatie zich bij uitstek voor
scholing en vorming. Emancipatie is
·daarom een werkterrein van het
hoofdbestuur, de ·SWB en· het PSVI.

Deze veelzijdigheid van het emanci-·
patieprobleem vraagt om een goede
afstemming tussen de verschillende
partij-instituten, die zich ermee
bemoeien. In de afgelopen twee jaar
bleek echter meer en meer, dat die
afstemming niet steeds goed verliep.
Een van de belangrijkste oorzaken
daarvan was natuurlijk dat D'66 in
haar groei ook steeds meer werd aangesproken door allerlei organisaties
die zich met allerlei aktiviteiten
op het terrein van de emancipatie
bewegen. Voor.a 1 de S~JB-werkgroep
Emancipatie kreeg steeds meer van
· deze prob 1emen op haar bord en kwam
daardoor steeds minder aan haar eigenlijke werk toe.
Vanwege deze ontwikkeling is er on---~·---

-·- - ·

der de naam PEAC een permanent overlegorgaan tussen HB, SliB en PSVI in
het leven geroepen. In dit overlegorgaan worden de aktiviteiten onderling afgestemd en worden de aktiviteiten waarvoor van buitenaf een
beroep op D'66 wordt gedaan onderling verdeeld. Behalve deze koördinatiefunktie vervult het PEAC een
aktiveringsfunktie. De emancipatie
op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau moet ook binnen de partij aandacht krijgen en dat dat niet
steeds vlekkelpos verloopt, kan iedereen in de eigen omgeving waarnemen. Het PEAC zal, waar mogelijk,
minder gewenste ontwikkelingen signaleren en voorstellen doen voor
ontwikkelingen in de goede richting.

5

Het PEAC zal in dit kader proberen
de aktiviteiten op ~egionaal niveau
in samenwerking met het PSVI meer.
gestalte te geven. O~k,de kontakten
binnen en tussen reg1o s rekent het
PEAC tot haar zorg, als het om emancipatie gaat.
Deze koördinatie- en aktiveringsfunktie van het PEAC kan nen in de
eerste plaats een HB-verantwoorde1 ijkhei d noemen. Deze verant\JOordelijkheid; alsook die van SliB en
PSVI, blijven onverlet. Politieke
uitspraken v1orden dan ook s 1echts
gedaan door of na instemming van
het·hoofdbestuur. En zo blijven de
S\JB en het P·SVI verantv10ordel ijk
voor het vletenschappelijke respektievelijk. het scholinós- en vormingswerk. Op het gebied van aktivering en koördinatie van ~~t name
de regio's zal het PEAC vrlJer kunnen opereren, maar dat wil niet
zeggen, dat het hoofdbestuur er niet
op aangesproken kan worden.
· Het PEAC is een hulpstruktuur, waarmee voorlopig een jaar zal Vlorden
geë·xperimenteerd. Daarna za 1 v1orden
bezien welke resultaten het PEAC
heeft geboekt en welke definitieve
status het PEAC zal krijgen. Dit
zal zonodig gebeuren in overleg met
de AR of zelfs de ALV.
Op het ogenblik hebben in het PEAC
vertegenwoordigers van het PSVIbestuur, van de S\!B-v1erkgroep Emancipatie en van het HB zitting en_de
eerste vergadering van het PEAC 1s .
achter de rug. De leden ervan hopen
en venJachten over een jaar met een
suksesvol verslag te kunnen komen.
Hein van Oorschot. ·
vice-voorzitter·
politiek.

\lilt u nadere infornatie over het
PEAC: Carel van Sitteren,
O.Z. Achterburgwal 153 hs,
Ar.1sterdam, 020 - 241492,
is gaarne bereid die te geven.
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ENIGE PUNTEN UIT DE HB-VERGADERINGEN
VAN 8 MAART, 22 MAART en 5 APRIL

het onaantrekklijke perspektief
deze ruimschoots te overschrijden.
Besloten wordt de stukken tezamen
te publiceren in een brochure die
op aanvraag verkrijgbaar zal zijn.
Alle regio-, sub~regio- en afdelingsbesturen zu 11 en deze brochure recht.streeks toegezonden krijgen.
Het HB onderschrijft een notitje van
de secretaris .buitenland, waarin hij
het HB adviseert niet deel te .nemen
aan een olieboycot-actie van ZuidAfrika, die wordt georganiseerd
door het Komiteo Zui de 1ijk Afrika.
De notitie onderschrijft de uitgangspunten van het Komite, nl. dat de
Nederlandse Regering zowel internationaal als nationaal daadwerkelijke
stappen dient te nemen en te komen
tot een effektief internationaal
o1ie-embargo t·egen Zuid-Afrika.
t1et Herman Schaper vindt het HB
dat het niet zinvol îs om dit te
bereiken door één bedrijf (Shell)
in Nederland te boycotten, omdat
dit belangen heeft in Zuid-Afrika.
Op het verzoek van de PvdA om in
het kader van de Europese verkiezingen over te gaan tot een lijstverbinding, wordt unaniem besloten
hierop niet in te gaan.

!L'l'!!!!r!
Om tot een meer effi ei ënte vergaderorde te komen wordt besloten het
voorgelegde vergaderschema aan te
nemen. Dit schema geeft aan dat HBvergaderingen in het vervolg éénmaal
per drie weken zullen plaatsvinden.
In de week die vooraf gaat aan deze
HB-vergaderi ngen zullen in het ver-'
volg de DB-vergaderingen plaats
vinden.
··
Het rapport van de Werkgroep Landbouw: "Van ruilverkaveling naar
landinrichting" zal binnenkort verschijnen. Een poging om ,hier een inhoudelijke weergave van dit rapport
te geven doet onrecht aail de werk, groep en het rapport.~elf. In de komende weken is het blJ de SWB verkrijgbaar.
§_!!Er.il
De vice-voorzitter politiek maakt
De agenda van de HB vergadering van
melding van de oprichting van. een
5 april jl. bood royaal ruimte aan
Belgische afdeling van D'66.
.
de evaluatie van het voorjaarsconEen dertigtal D'66-ers, woonacht1g
.gres.
in Brussel en omgeving, besloten
:·:Er was niet veel lof voor de accomohiertoe.
datie, wel veel waardering voor de
Jan Terlouw geeft zijn optiek weer
wijze waarop de afdeling Amsterdam
over de politieke situatie· en de ro·l de organisatie had behartigd.
van D'66 hierin. Zijn congresrede,
Het grootste gedeelte van de nabedie u in· deze Democraat vindt, is
schouwing was gewijd aan de inter-.
tweede onderwerp van gesprek ..
pretatie die de pers gegeven heeft
De vice-voorzitter politiek verzoekt aan de motie van Vianen, als zou
alle HB-leden om de regio- en subD' 66 haar .keuze voor samenwerking
regiobesturen op het hart te drukken met w~e, pas bepalen nà de verkiedat de Europese verkiezingen voor
zingen.
D'66 van het grootste belang zijn.
De geest van de motie laat geen anDit naa~ aanleiding van de bedroedere conclusie toe dan duidelijkheid
vende opkomst bij de drie informa~e voor de kiezer op het moment dat dit
bijeenkomsten, waar de campagnenoodzakelijk is. De motie geeft in
commissie een uiteenzetting gaf over het besluit weer dat dat is wanneer
de opzet van de verkiezingscampagne, "een kabinetsformatie aall de orde
is 11 •
·Het HB houdt zi eh verder b.ezi g met
Dit nu was. aanleiding voor de pers
de voorbereiding van de ALV in
om gewag ~e maken voor het niet kieAmsterdam.
zen.
ll3.arvan hebben de partijvoorzitter en
gg_'l'~~r!
de fraktievoorzitter gezamenlijk
Ook deze vergadering wordt vrijwel
een persverklaring afgegeven waarin
geheel besteed aan de voorbereiding
verklaard wordt dat D'66 - zoals
van de ALV. Alle congresstukken
dit in haar politieke opvatting ligt
worden doorgesproken, bezien op con- opgesloten (J.V.}- vöör de verkiesequenties, waarna het HB-standpunt
zingen zich zal uitspreken voor voorwordt bepaald. In deze Democraat
keuren van vormen yan samenwerking
vindt u de besluiten van de ALV.
met wie.
Op verzoek van de redactie van de
Jan Veldhuizen
Democraat gaat het HB ermee accoord
dat alle ingekomen stukken m.b.t. de
grondslagendiscussie niet meei_in de.
Democraat zullen worden gepubl1ceerd.
Pu~lic~tie van alle stukken heef~
voor d~ deelbegroting "Democraat"
I·
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UIT DE
FRACTIE

HUURVERHOGING
De aardigste bijdrage in de Kamer de
afgelopen weken kwam van Erwin Nypels
bij het jaarlijks terugkerend speetaERNST BAKKER EN CO PATIST kal
rond de huurverhoging. Erwin vond
het niet langer meer nodig aan de
"schijndebatten" rond percenta9es en
tienden daarvan deel te nemen. Zijn
Nu de begratingsbehandelingen achter de rug ZlJn, krijgt de Kamer weer een
bijdrage was kort en krachtig, zodat
groot scala van onderwerpen te behandelen. Getracht zal worden de komende
die
hier integraal volgt.
maanden een overzicht te geven van 'de verrichtingen van de fractie iR kort
"Mijnheer de Voorzitter, dit is het
bestek.
Door plaatsgebrek moest in de.laatste Democraat het fract·iem'euws vervallen. elfde debat over het percentage van
de jaarlijkse huurverhoging sinds de
Ook zal het nieuws niet altijd tot de laatste dag actueel zijn, vanwege de
nota over het huur- en subsidiebeleid
tijd die zit tussen inlevering van de kopij en de verschijninq van de DemoOns. standpunt hierover is tot in
craat. Zo zijn de debatten rond de voortgangsnota Bestek '81 gaande op het
punten en komma's nauwkeurig bekend.
moment dat deze Democraat op de pers ligt. Daarom nu wat oudere zaken, die
Wij hebben hieraan niets meer toe te
desondanks enige aandacht mogen hebben.
voegen. Op grond hiervan dien ik bij
hoor en wederhoor; gekozen bèstuuru de volgende motie in."
GRONDWETSHERZIENING
ders) terwijl de veranderingen nu
"De Kamer,,
In twee langdurige debatten werd voor gekoppeld worden aan materiële prohet eerst sedert vier jaar weer enige blemen en daarmee in breder perspecopnieuw in opperste verwarring bijaandacht besteed aan de grondwetswij- tief worden geplaatst. Daarbij ging
een om het percentage voor de jaarziging. Voor D'66 die de uiteindelij- Brinkhorst onder meer uit van econo1ij kse a1gemene huurverhoging· vast
ke aanzet heeft gegeven tot de diste stellen;
mische stagnatie, milieuproblemen,
cussies die zouden leiden tot enige
energieproblemen, maatschappelijke
constaterende dat de wet geen conbescheiden grondwetswijzigingen, wa- tegenstellingen. "Het gaat niet al- ·
crete objectieve norm voor de huurren deze debatten een bittere pil.
leen meer om de vraag hoe we mensen
verhoging bevat, waardoor de RegeIn een lang betoog zetten Laurens-Jan kunnen vrijmaken via spelregels, maar ring en de fracties ieder met vele
ook hoe we ze kunnen vrijhouden midBrinkhorst uiteen waarin de discuseigen cijferreeksen over talloze
dels voorzieningen", aldus Brinkhorst. factoren in verleden, heden en toesies,_ die op dat moment werden ge·houden, zouden moeten uitmonden.
komst hun gelijk trachten te bewij"De grondwetsherziening komt te laat
Minister Wiegel bleek echt~r niet de en te vroeg", zei Laurens-Jan. "Te
zen;
behoefte (of de moed) te hebben daar laat o~dat de democratiseringsproceservan uitgaande dat de Regering en
ook maar enige aanzet toe te geven.
sen zijn .afgekapt en niet hun veranalle fracties vanuit hun eigen gekering hebben gèvonden in grondwetteBrinkhorst wees erop dat de discuszichtspunten ook inde~daad gelijk
lijke kaders. Te vroeg omdat onduidesies "rond het in brede kringen van
hebben;
lijk is welke richting het staatsbeonsvolk levende verlangen· naar verconstaterende
dat zulke chaotische
stel·voor
de
toekomst
zal
inslaan,
nieuwing van het constitutionele bedebatten tot in lengte van dagen
juist nu de functies van de overheid
stel" (Minister-President De Jong,
zullen voorkomen, tenzij een duitoenemen."
18-4-1967) waren verzand. Alle·podelijke, eenvoudige, vöor iedereen
gingen om te komen tot verdergaande
Uitgebreid ging Brinkhorst in o~ de
begrijpelijke norm voor de algemene
vormen van democratisering zijn voor- discussies rond de reorganisatieplanjaarlijkse huuraanpassingen in of
tijdig afgekapt, zo zei Brinkhorst.
nen binnenlands bestuur en de verbij wet wordt vastgesteld, bijvoorHij vroeg of deze minister bereid was houding tussen de lagere en de hogere
beeld uitgaande van waardevaste of
"de inmiddels in het rulle zand vast- overheid, de positie van de Commissawelvaartsvaste
huren;
gelopen kar van de constitutionele
ris van de -Koningin, de burgemeester,
vernieuwing enige centimeters verder de Eerste Kamer.
voorts constaterende dat in de huite trekken", of dat hij, zoals hij zo
dige situatie een speciaal gevaar
In de loop van de discussies met
vaak zegt "alleen maar op de winkel
bestaat dat het volkshuisvestingsWiegel
bleek
dat
de
vraag,of
de
Comwil passen." Laurens-Jan constateerbelang in sterke mate ondergeschikt
missaris van de Koningin en de burgede dat met de.aanvaarding van een
wordt gemaakt aan algemeen politiemeester al dan niet geko~en moesten
aantal CDA-moties destijds "iedere
ke en economische doeleinden, terworden,voor de minister en een deel
vernieuwingsgedachte met betrekking
wijl dit onzekerheid schept, zowel
van de Kamer ge·en onderwerp van betot de grondwet is verdwenen en de
voor huurders als. voor verhuurders;
spreking of onderzoek was. Niet algrondwetsherziening niet langer ·een
overwegende
dat herhaalde voorstelleen de rechtstreekse verkiezing
bron van inspiratie is in de samenlen
om
de
norm
voor de algemene
daarvan
was
van
de
baan,
ook
een
geleving."
jaarlijkse huurverhoging in of bij
dachtenwisseling over de positie van
Brinkhor~t meende met het oog op de
wet vast te stellen (zie bijvoordie instellingen kon
geen genade
verander1ngen de komende decennia dat vinden. De enige wezenlijke veranbeeld Huurprijzenwet woonruimte
menzich niet moest beperken tot tech- dering vond zijn beslag in het kies14.175, nr.30 en 31) in het verlenische beschouwingen over de aanhan- recht voor buitenlandse werknemers
den zijn verworpen;
gige wetsontwerpen maar dat daar
~ie tenminste tien jaar in ons land
verzoekt de Regering alsnog met
waar het gaat om centralisatie-decen- woonachtig waren, bij gemeenteraadsbekwame spoed een wettelijke regetralisatie een principiële benadering verkiezingen.
ling te ontwerpen waardoor de algenoodzakelijk is om goed te kunnen in- Stemrecht op provinciaal nivea.u voor
jaarlijkse huuraanpassing
spelen op de fundamentele veranderin- deze groep durfde Wiegel al niet meer. mene
wordt gebaseerd op een objectieve
gen in onze samenleving.
Kortom, bestaande posities worden ook
norm, waardoor eenieder deze huurnu nog niet aangetast of zelfs maar
In zijn verhaal voor de Kamer trok
aanpassing door middel van een forter
discussie
gesteld.
Ondanks
aanLaurens-Jan parall e:ll en tussen de
mule zal kunnen berekenen;
0'66-gedachten van 12~ jaar geleden, getoonde ingrijpende maatschappelijke
en gaat over tot de orde van de dag.
die puur gericht waren op formele en veranderingen zal het D'66-geluid in
procedurele wijzigingen in de grond- de grondwetsherziening nauwelijks
Nypels."
zijn terug te vinden.
wet (openbaarheid van vergadering,
ONDER REDACTIE VAN
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In het antwoord van staatssecretaris
Brokx aan de Kamer liet deze weten
de geest van de motie van Nyoels
wel te willen overnemen, zodat deze
hem daarna introk. Er komt nu dus
een studie naar de mogelijkheden,
een soort wettel1jke· regeling met·
een vaste norm.
Aardige bijkomstigheid bij het optreden van Erwin was dat de tvrubriek "Den Haag Vandaag" zijn bij,drage in zijn geheel had opgenomen
en op tv uitgezonden. Dat lijdde tot
enige jaloezie en nijdige opmerkingen
van de heren Van Dam en Bakker die
immers altijd pogen show te maken in
de Kamer en nu Nypels beschuldigden
van het opvoeren van een toneelstukje, terwijl het juist de Democraat
was die iedere show met zijn optreden
trachtte door te prikken.
35-URIGE WERKWEEK
De actuele discussies rond de 35urige werkweek heeft Maarten Engwirda
· ertoe gebracht het D' 66-standpunt uit
tpdragen. Daarin komt het volgende
naar voren:
"De Tweede Kamerfractie van D'66
ziet een betere verdeling van het
beschikbare werk alleen als een
veelbelovend middel om tot herstel
van de werkgelegenheid in ons land
te komen, wanneer aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
l.Verkorting van de werkweek zal
selectief moeten worden toegepast.
Een dergelijke selectieve toepassing zal zich vol~ens de fractie
in de eerste plaats moeten richten
op die arbeidsintensieve sectoren,
waarin tevens sprake is van een
groot arbeidsoverschot, d.w.z. dat
het aantal werklozen dat in die
sectoren aan het werk zou kunnen,
het aantal openstaande vacatures
Door de verkiezing van Ernst Bakker
tot gemeenteraadslid voor D'66 in
Amsterdam, heeft hij als fraktievoorlichter zijn werkzaamheden gehalveerd. Zijn werkzaamheden beperken zich thans tot zaken die uitsluitend Jan Terlouw betreffen.
Sedert 1 februari is Co. Pat i st a1s
full-time fraktievoorlichter aktief.
Hij behartigt de zaken van de overige zeven kamerleden.

ruimschoots overtreft. Toepassing
van verkorting van de werkweek
voor kapitaalintensieve sectoren
mo.et worden afgeraden omdat dit:
a) nauwelijks tot extra werkgelegenheid za} leiden;
b) relatief duur zal zijn vanwege·
de benodigde extra kapitaalinvesteringen per bestaande en
nieuwe arbeidsplaats;
c) in de meeste kapitaalintensieve
sectoren (b.v. metaal) tot extra spanningen zal leiden vanwege het grote aantal openstaande vacatures.
Daarnaast ligt verkorting ván de
werkweek vooral voor de hand voor
vuil en onaangenaam werk, om op
die manier, alsmede via verbetering van de arbeidsomstandigheden
voor dat soort werk, het aantal
openstaande vacatures in ons land
terug te dringen.
2.Verkorting van de werkweek zal
niet tot extra arbeidskostenstijging mogen leiden. Dit betekent
dat de betrokken werknemers bereid
moeten zijn een stukje inkomen
in te leveren in ruil voor een
kortere werkweek. Wel vindt de
fractie het juist dat de overheid
bij de eerder genoemde selectieve
toepassing van een verkorte werkweek een tijdelijke bijdrage verstrekt om het inkomensoffer voor

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?
FotojournaZist Eert Verhoeff was de
enige die op het moment dat Suzanne
Bisahoff in de Tweede Kamer haar
maidenspeeah uitsprak de goede foto
nam. Iedereen heeft in de dagbladen
de prent kunnen zien van Ruud Lubbers
die onstuimig Suzanne om de hals
valt. Maar dit is hem dan, de foto
van het jaar.
Op de tribune van links naar reahts:
de twee fraktievoorZiahtera, Ernst
Bakker en Co Patist, Marja HenningsBaak, medewerkster van CheZ Mertens,
Marael Prop, medewerker van Laurens
Jan Brinkhorst en Maarten Engwirda,
Wendy SaZeh, fraktiesekretaresse,
Betty van Lookeren Campagne-van
Renterghem, medewerkster van Laurens
Jan Brinkhorst, Loes van der Valk,
hoofd fraktiesekretariaat en CarZa
Pauw, fraktiesekretaresae.

de betrokken werknemers geleidelijker tot stand te late·n komen.
Een dergelijke bijdrage van de
overheid zou in het begin vrij
hoog kunnen zijn en geleidelijk
kunnen worden afgebouwd. Dit zou·
de collectieve lasten niet hoeven
te verhogen, aangezien zo'n bijdrage in de plaats zou komen van
de sociale uitkeringen aan werklozen, die op die manier weer werk
zouden kunnen vinden. Bij verkor-

OPROEP

-------

Onder het motto "BESPAREN IS VOORUITZIEN" wi 1 de Tweede Kamerfraktie
samen met de energie-werkgroep van de Stichting Wetenschappelijk Bureau
proberen een inventarisatie te maken van
MOGELIJKHEDEN VOOR ENERGIEBESPARING
Het gaat vooral om ideeën die op redelijke termijn praktisch uitvoerbaar zijn, zonder dat daarvoor grote nieuwe wetten, langdurige studies of ingewikkelde voorzieningen nodig zijn,
Grote of kleine besparingen, thuis, in bedrijven, in het verkeer:
ALLE BEETJES HELPEN !!
Uw bijdrage is zéér welkom: denk méé en stuur uw ideeën in een zakelijke omschrijving van enkele regels, plus eventueel een korte toelichting' ?;Q_~E2~9i9J!l29~lijL:_\!H~rlUL2_lE~i
naar: Tweede Kamerfraktie D'66
Binnenhof 1 A,
Den Haag
met in de 1i okerbovenhoek
"energiebesparing"

ting van de werkweek voor vuil en
onaangenaam werk za1 van de betrokken werknemers geen of hoogstens een veel.geringer inkomensoffer hoeven te worden gevraagd,
omdat een structurele verhoging
van de beloning voor dat soort
werk via verkorting van de werkweek met behoud van· 1oon vo 1gens
de fractie gerechtvaardigd îs en
er bovendien toe zal kunnen leiden dat het aantal openstaande
vacatures aanzienlijk zal kunnen
worden teruggedrongen.
3.Vrijwillige vervroegde uittreding
· vormt volgens de D'66-fractie de
meest geschikt~ manier om tot een
betere verdeling van het beschikpare werk te komen voor die sectoren van de economie die niet in
aanmerking komen voor selectieve
toepassing van een verkorte werkweek. Vanwege de winst aan arbeidsproductiviteit, die zal optreden
wanneer oudere werknemers via deze
weg worden vervangen door ·jongeren,
zal met een bescheiden inkomensoffer van alle werknemers in deze
sectoren, zo nodig aangevuld door
een bijdrage van de overheid,
kunnen worden volstaan ter financi~ring van een dergelijke maatregel.
De fractie is ervan overtuigd dat de
toekomstige werkgelegenheid in'Nederland niet gediend is met de algemene invoering van een 35-urige
werkweek op korte termijn. Zoals
recente berekeningen van het Centraal Planbureau hebben aangetoond,
zal een algemene invoering van de
35-urige werkweek op middellange
termijn eerder tot een toeneming
van de werkloosheid leiden.
Die toekomstige werkgelegenheid in
Nederland is wel gediend met de selectieve invoering van een verkorte
werkweek in bijvoorbeeld de overheidssector en bepaalde delen van
de dienstensector (b.v. de banken),
mits de betrokken werknemers bereid
zijn daarvoor een stukje .inkomen in
te leveren.
·
De toekomstige werkgelegenheid is
verder gediend met voorstellen voor
v.rijwill i ge vervroegde uittreding
in die sectoren die·niet in aanmer_king komen voor een selectie toepassing van een verkorte werkweek."

8riCHTING

WE'!EN
SCHAPPELIJK
BUREAU d~~
WERKGROEP

JUSTITIE

De Werkgroep Justitie zou erg graag
een uitbreiding van haar ledental
zien. Het aantal onderwerpen dat voor
kamerbehandeling moet worden voorbereid is zó groot dat het zelfs bij
de toch gestage groei van het aantal
leden niet kan worden afgewerkt.
.Ook is :de verscheidenheid in deskundigheid en interesse onder de leden
niet wijd genoeg.
Zo, zou b.v. een onderwerp a1s
"PI"ivacy" moeten blijven liggen; dit
is echter zozeer een typisch in de
lijn van D'66 liggend onderwerp dat
we dat toch moeten proberen te voorkomen! Aan langere termijn onderwerpen zoals "paedophilie" of "euthanasie" komen we helemaal niet toe.
Wie de werkgroep wil komen versterken kan zich hèt best in verbinding
stellen met
de Coördinatrice
Guusta BJaauw-Meijer
· Engweg 3
Bunnik.
Tel. 03405- 2100

*

Et4ANCIPATI~

De landelijke ~terkgroep Emancipatie
heeft besloten een projektgroep
"Emancipatie ~1annen" in te stellen.
D'66 is volgens het beleidsprogramma
voor emancipatie van, vrouwen en mannen. t1aar door de aktualiteit is de
werkgroep bijna uitsluitend bezig
met de vrou~1enbelangen. Toch zijn er
ook mannenbelangen in het spel. b.v.
bij deeltijdarbeid, ~terktijdverkor
ting, alimentatie en mannen liggen
zelfs achter bij wedu~maarspensioen,
toe~tijzing en bezoekrecht· kinderen
na scheiding, enz.
De projektgroep zal wel bestaan uit
vrouwen en mannen, zoals bij ons
meestal het geval is. We hebben in
de werkgroep echter te weinig mannen,
dus is het belangrijk dat meer mannen mee gaan doen, o.a, door zich
op te geven voor bovengenoemde proj ektgroep. He vergaderen in Utrecht.
Opgave bij: Carel van Sitteren,
Amsterdam.
tel. 020- 24 14 92.
~

WERKGROEP

INNOVATIE

Om de gegevens en resultaten van de.
studiedag innovatie zo goed mogelijk te benutten,
Om de positie van D'66 als politieke
pleitbezorger voor innovatie niet
verloren te laten gaan,
Om alle goede idee~n en kennis te
bundelen tot een stevige basis voor
een innovatiebeleid,
worden leden die hieraan een bijdrage willen leveren verzocht zich op
te geven voor een te vormen werkgroep "Innovatie".
Als voorlopige coördinator zal
optreden: T.l.t·1. Schuijt,
Fr. Hendriklaan 39,
2351 GB LEIDERDORP
tel. 070- 89 26 37.
Opgave bij SWB D'66, tel.
070 - 85 83 03.

*

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De eerstvolgende vergadering van de
subgroep ontwikkelingssamenwerking
zal plaatsvinden op 18 juni a.s ..
Onder meer zal dan aan de orde komen de V. N. -conferentie over wetenschap en technologie voor ontwikkeling (UNCSTD, Wenen, augustus 1979).
Belangstellenden voor de subgroep
worden verzocht kontakt op te nemen
met de coördinator:
Geert Dales,
Hooigracht 8,
2514 BE DEN HAAG.
tel .. 070- 65 00 80
(tot begin juni afwezig).

*

WERKGROEP BUITENLAND EN
DE FENS IE
Subgroep Mensenrechten
De subgroep mensenrechten van de
werkgroep Buitenland en Defensie
van 0'66 heeft dringend behoefte
aan nieuwe leden. In de komende
maanden komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- de mensenrechten-nota van de
regering teneinde de tweede kamerfraktie van advies te dienen;
- een case-studie over Ethiopië, in
samenwerking met de subgroep
Afrika;
- ondernemen en mensenrechten, een
aanvulling op de nota mensenrechten van de subgroep;
- EEG en mensenrechten.
Hebt u belangstelling voor deze .
onderwerpen of voor de mensenrechten in het algemeen, neem dan kontakt op met: .
Jan Rood, plv. koördinator,
Adelaarstraat 2bisA,
3514 CD UTRECHT.
tel. 030- 73 13 80.

*
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SUB-WERKGROEP MIDDEN-OOSTEN
door

Pi~

Peppelenbosch,

coö~dinator.

De werkgroep heeft dit jaar tot nu
toe weer iedere maand een bijeenkomst
gehouden. Deze vergaderingen zijn
voOra 1 gewijd geweest aan de actuele
kwesties. De UNIFIL-inzet van Neder. land in Libanon, de weigering in
Amsterdam van een collectevergunning
aan het Medisch Komitee Palestina en
de conflict-situatie in Iran zijn
daaronder de markantste. Daarnaast
is de discussie voortgezet m.b.t. de·
Jeruzalem-problematiek en m.b.t. de
wijze waarop verantwoord en doeltreffend de notities van de werkgroep in en buiten de partij aan de
orde kunnen worden gesteld.
~~IEJb:

De werkgroep, die de vrijwilligheid
van de uit te zenden militairen een
zeer belangrijk aspect vond, ondersteunde het optreden van de fractie
in de Tweede Kamer. De positieve
houding ten aanzien van de motie
van der Spek achtte men een goede
zaak. In die motie was gevraagd dat
de Nederlandse regering zakelijke
contacten met de PLO zou gaan onderhouden. Volgens de werkgroep ging
het dus niet om politieke bindingen
maar om uitsluitend .feitelijke betrekkingen met de PLO, die 'de facto'
en in zekere zin misschien ook 'de
jure' de vertegenwoordiging van de
Palestijnen is.
·

PSVI D'66
Op 2 mei en 16 mei organiseert het
Politiek Scholings- en Vormings-instituut D'66 een basiscursus
discussie- en vergadërteëhn1ek in
· het Mozeshuis, Waterlooplein 59 in
Amsterdam.
Aanvang van beide avonden 19.45 uur.
Totale kosten ván de cursus f 10,-.
Y!~B-~~~~~~g~-~~-HY!~~~~-i@bgl

De regio Gelderland organiseert in
samenwerking met het PSVI in
"'t Dackhues" in Huissen een viertal
weekends. Het programma ziet er als
volgt uit:
14/15 sept.: gesprekstechniek
5/ 6 okt. : gesprekstechniek
(vervolg)
28/29 sept.: themaweekend
solidariteit
19/20 okt. : themaweekend
emanci pa tie
Kosten per.weekend: f 45,- p.p.
Inlichtingen en opgave bij:
Arthie Schimmel, PSVI D'66,
Bezuidenhoutseweg 195,
2594 AJ, Den Haag, tlf.070-858303.

NI HfUWS
uit de regio
REGIO NOORD-HOLLAND
UITNODIGING voor de ARV NoordHolland op vrijdag 18 mei, aanvang
20.00 uur. Plaats: De Lindeboomschool
Raadhuisstraat 57, Koog a/d Zaan.
Hoofdonderwerp van deze vergadering
zal zijn: het streekplan Amsterdam/
Noordzeekanaal gebied (ANZKG).
De staten van Noord-Holland zullen in
juni hun standpunt moeten bepalen
ten aanzieq van dit streekplan. Het
ligt in de bedoeling om tijdens deze
vergadering, na uitvoerige bespreking, het D'66-standpunt- eventueel
door middel van moties - aan onze
Statenfraktie mee te geven.

Om persoonlijke redenen is ons RBlid Hans Peter Zoetmulder tussentijds afaetreden. Kandidaten voor de
funktie van 2e sekretaris worden verzicht zich vóór 16 mei op te geven
bij het sekretariaat:
NB. De weekends, gewijd aan 'gespreks·
Eemnesserweg 29A,
techniek, zijn inmiddels volBLARICur1.
geboekt.
Het verslag van de ARV van 10 maart
·Wij hopen in de juni-Democraat een
overzicht te publiceren van de akti- is aan alle toen aanwezige leden toeviteiten van het PSVI in de periode gezonden; dit zal bovendien aan de
zaal verkrijgbaar zijn.
september 1979 - juni 1980!
Tijdens de~e vergadering werd een
motie aangenomen met de volgende
!r~D=
strekking:
Een gespreksavond werd belegd omtrent
- de ARV van Noord-Holland, op 10
de wijder.e betekenis van de confl ietmaart in vergadering bijeen, versituatie in Iran (de repercussies in
. zoekt het regiobestuur er bij het
LEDENWERFAKTIE
de regio en implicaties voor het inHB en de Redaktie van de Democraat
ternátionaai politiek gebeuren);
op aan te dringen dat de inhoud .
dr.L.Biegel leidde deze problematiek
van de Democraat voor iedereen
in.
Gelijktijdig met het verzoek uw bij- ook niet-academici - leesbaar
drage te storten op giro 1.000.000
en begrijpelijk is.
·
~ê9i§~b-~2mi~êê-~2lê§~iD~=
ontvingen alle leden vier ledenwerfDe Amsterdamse D'66 fractie bleek
bri.even om deze toe te zenden aan
voorstander te zijn van een vergunvrienden, kennissen, familieleden
ning tot het houden van een collecte;
OPROEP AAN UTRECHTSE AGRARIERS
enz. waarvan men vermoedt dat ze
de tolerantie-gedachte (het 'liberaal'
D'fi6 vriendelijk gezind zijn.
zijn in de goede zin van het woord),
De Stichtse Milieufederatie wil
Deze actie moet de partij ongeveer
de mondigheid en keuze-vrijheid. die
graag een gespreks- en adviesgroep
2.000 leden opleveren. Deze leden
de burger juist in dit soort zaken
vormen van agrariërs die een uit-·
zijn nodig om onze partij sterker te gesproken belangstelling hebben
kan hebben en de humanitaire doel-maken
en
ook
om
de
door
de
ledenverstelling (alhoewel iedere collecte
voor .de toekomst van milieu-land. gadering goedgekeurde taakstellende,
ook een bewustmakend aspect heeft
schap-natuur.
begroting te kunnen realiseren.
en een problematiek signaleert)
De Utrechtse statenfraktie van D'66
waren motieven om positief te staan.
hecht grote waarde aan een konstrukA1s u ze nog niet verzonden hebt,
In de werkgroep werd niet eens 1uitieve dialoog tussen landbouw en
doet u het dan nu alsnog s.v.p.
dend over deze affaire gedacht, ommilieubescherming en wil daarom
Als u vier brieveri niet voldoende
dat .er ook van mening waren dat
graag een of meer partijgenoten in
vindt, dan kunt u in uw verdere
juist de Joodse bevolkingsgroep door
die groep opgenomen zien. Welke
behoefte voorzien door het gewenste
de ingebakken politieke steunverklaD'66-agrariërs uit 'de provincie
aantal aan te vragen bij het landering aan het Palestina Comitee ge- - lijk secretariaat (tel.070-858303).
Utrecht willen een stukje tijd vOO'r
kwetst zou worden.
Ook voor regio's die gerichte leden- dit doel beschikbaar stellen?
Graag bericht aan: Arie tlanten,
werfacties wensen te voeren'is dit
Cortezlaan 9,
materiaal beschikbaar.
·
3526 CN UTRECHT,
Jan Velclhuizen.
tel. 030- 88 35 79.

*
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dr.P.R.Baehr,
- geboren in Amsterdam op 1 januari
1935.
- wilde journalist worden, samen met
zijn vriend Eri~ Visser, die van
'67-'72 lid was van de D'66-fractie
in de Tweede Kamer, maar intussen
de partij heeft verlaten,
- deed Gymnasium-A op het Vossiusgymnasium in Amsterdam,
- studeerde vanaf '53 aan de Politiek-Sociale Faculteit van de
Universiteit van Amsterdam,
· - werd daar in 1960 wetenschappelijk
medewerker, in 1966 lector én in
1970 hoogleraar in de leer der internationale betrekkinge.n,
- is sinds 1964 'getrouwd met Malie
Erde. Het echtpaar Baehr heeft·een
zoon van 11 en een dochter van 10
jaar.
- was mede-oprichter in 1965 en
eerste redaktiesecretaris van het
tijdschrift voor politicologie
·
'Acta Politica',
- was in de beginjaren van de partij
een veel gevraagd congresvoorzitter,
·
- verliet in 1975 geruisloos de
partij om daarin in 1978 weer terug
te kereY;~,
- is sinds 1976 secretaris van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR).

Y~~-Y22r_b~~-J22r_n~l

·Je was een van de ondertekenaars van
het Appèl en ik meen ook ·al daarvoor
bezig met partijvernieuwing?
'Partijvernieuwing is een groot
woord. Ik was in '53 gaan studeren
aan de toen nog jonge zevende faculteit met de vooropgezette bedoeling
om journalist te worden. Toen ik in
1960, na drie jaar studie in de
Verenigde Staten, in Nederland terugkeerde, kon ik niet alleen een vrij
doctoraal doen op basis van de graad·
die ik in Washington had gehaald,
maar kreeg bovendien een assistentschap aangeboden door prof.Barents,
de toenmalige hoogleraar wetenschap
der politiek. Dat vond ik toen een
fantastische baan en daarmee verdwenen .voor dat moment mijn journalistieke aspiraties.
Ik sprak in die tijd - en nu nog
wel - veel met Erik Visser. Al vanaf
de lagere school was ik met hem
bevriend. Hij had geschiedenis gestudeerd en was in die tijd redakteur buitenland van Het Parool. Het
moet in het voorjaar 1965 geweest.
zijn, na de val van het kabinet
Marijnen, dat Visser en ik spelenderwijs een blauwdruk maakten voor
een nieuwe Nederlandse politieke
partij. Dat was geen partijvernieuwing, alleen Spielerei. Wij wisten
eigenlijk nooit op welke partij wij
zouden stemmen en maakten er toen
voor ons plezier zelf een. Onze ge-

vaneen
partljganger
dachten gingen uit naar een herleving
van de Vrijzinnig Democratische Bond,
maar nogmaals: het was allemaal
weinig serieus.
Totdat in februari 1966 Hans Gruyters
uit de VVD en daarmee uit de Amsterdamse raad stapte. Het was een verlies, want hij en Ed van Thijn stuwden in hun discussies de raad tot
grote hoogte. Van Thijn was een
studiegenoot die uit aversie tegen de
VVD bij de socialisten terechtkwam.
Gruyters kende ik uit een colloquium

DE DEMOCRAAT

het Handelsblad, Beishuizen en
Steinmetz van Het Parool, en verder
Heyting, Lange, Van der Zwan en
Affolter. Sommigen kende ik, anderen
alleen van naam. Hans van Mierlo had
ik nog nooit ontmoet maar ik had wel
enkele weken daarvoor met veel bewondering een stuk van zijn hand geleien in het Algemeen Handelsblad.
Het ging meen ik over vrijheid en
rechtvaardigheid. Ik vond dat erg
goed.'
Ze zijn niet allemaal even lang
gebleven geloof ik, die eerste elf.
Konden jullie elkaar een beetje vinden op die oorspronkelijke gedachten
van Visser en jouzelf?
'Nee, Van der Zwan bijvoorbeeld
haakte onmiddellijk af. Hij is later
nog heel actief geworden in NieuwLinks. Die ging weg omdat hij het
hele plan veel te weinig sociaal- ·
economisch onderbouwd vond. En dat
was natuurlijk ook wel zo. In het
begin hadden wij eigenlijk alleen
maar aandacht voor de staatsrechtelijke hervormingen, de vernieuwing
van politieke instellingen, de verhouding tussen regering en parlement,
de radicale democratisering, dat
laatste vooral, dat was de grote
slogan.'
'Het probleem van D'66 was dat de
partij bestond uit mensen die
eigenlijk allemaal een eigen partij
wilden hebben'

In het Appèl stond toch wel iets
over economische politiek?
'Ja, maar dat was al in september,
IN GESPREK
toen waren er inmiddels zo'n twintigtal mensen bijgekomen in onze zaterMET PETER BAEHR
dagse gesprekken. Daar werd in grotere of kleinere gezelschappen over
onze nieuwe beweging, haar program
waarbij wij onder leiding van de
en de te volgen procedures van gedachten gewisseld. Er moest bijvoorhoogleraren Barents en Presser litebeeld een politiek leider voor die
ratuur bespraken op het terrein van
club gevonden worden. Iedereen vond
de politiek en moderne geschiedenis.
dat Gruyters dat moest doen, maar die
Gruyters was daar ook bij en Visser
had een aantal geldige excuses om het
en ik beschouwden hem als een echte
niet te doen. Die hadden we trouwens
politicus. Toen hij dus politiek
dakloos werd zeiden wij tegen elkaar: allemaal. Wij politicologen vonden
toen nog dat je om de wetenschap der
Dit is het moment. Ik heb hem toen
politiek goed te bedrijven je handen
opgebeld en dat resulteerde in een
vrij moest houden van de actieve
·
gesprek bij Scheltema tussen Gruyters, Visser en mij, waarin wij
politiek. Dat is later ook wel wat
veranderd! Alleen Hans van Mierlo
- politieke amateurs - onze ideeën
had eigenlijk geen geldige smoes en
omtrent·een nieuwe partij uiteenis toen - maar niet alleen daarom zetten aan iemand die echt verstand
voorzitter van de groep en later in
had van politiek. Achteraf hebben
december 1ijsttrekker geworden.'
mensen dat het begin van D'66 geIk herinner me nog dat ik dat Appèl
noemd. Voor mij ligt dat later.
voor het eerst in de boekhandel zag
Gruyters luisterde heel aandachtig
liggen. Het had iets onwerkelijks.
naar ons en belegde op 30 april 1966
zijn befaamde bijeenkomst van de elf~ Je kon niet geloven dat het echt zou
lukken om uit het niets, ik bedoel
zonder afsplitsing van een andere
partij, .in Nederland iets nieuws van
'Behalve Gruyters, Visser en ik, waren de grond te krijgen.
daar in Krasnapolsky Hans van Mierlo
'Wij waren daar zelf ook allerminst
van overtuigd. Die t~lijfel spreekt
en Sampiemon, beiden redacteur van
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ook hier en daar nog. uit het Appèl.
Ik moet trouwens zeggen dat toen ik
het voor het eerst zag - ik was toen
een paar weken met vacantie geweest
en had de laatste ontwikkelingen niet
helemaal gevolgd - dat ik toen behoorlijk schrok van die teksten van
t4artin Veltman. Niet vàn de kleine
lettertjes, dat hadden we allemaal
samen doorgepraat, maar die koppen:
'Plan voor een nieuwe vitale demo·cratie' en 'Wat gaan we doen?' Ik
vond het eerlijk gezegd wel erg
reclame-achtig.
Op het grote moment, toen we moesten
besluiten of we nu echt een politieke
partij zouden worden of niet, heb ik
tegen gestemd. Sol Schuyer ook, en
nog twee of drie. Wij waren meer voor
de beweging. Zoiets als 'Americans
for demoeratic action'. Maar de overgrote meerderheid wilde een politieke
partij en daar hebben we ons heel
democratisch bij neergel.egd en meegewerkt. De nacht van Schmelzer, 22
november 1966, en de vervroegde verkiezingen in 1967 hebben een en ander
toen zeer bespoedigd.'
Qeg~D9-~D-D~~r9~D9

te wijzen. Nog tijdens diezelfde
kabinetsperiode zou zij - als ambteloos burger - de zegels verbreken
die Van Agt op Bloemenhave had laten
aanbrengen.
Later heeft Van Mierlo mij nog eens
gevraagd om zitting te nemen in de
commissie Van Rijckevorsel. Dat ging
over het aankoopbeleid van het leger
en daar had ik totaal geen verstand
van. Ik heb dat ook geweigerd en
gezegd dat ik het belangrijker vond
dat er een deskundige zat dan iemand
van n'66. Maar Hans vond die post
pol i tiek hee 1 be 1angrij k. G~~ ei de 1ijk
aan was ik wat verder verwlJderd
geraakt van het machtsepicentrum van
de partij. Dat had bovendien nog
twee andere oorzaken.
Sinds het begin van de zeventiger
jaren kwam er steeds meer gedonder
binnen de faculteit en de universiteit. Wij hadden de kwestie Daudt,
bovendien werd ik secretaris en later
voorzitter van de subfaculteit. Als
je dan je best doet om zo goed mogelijk te besturen- en ik vind dat ik
mijn best daarvoor heb gedaan, zij
het niet altijd met succes - dan

Maar het was wel bijna nog volledig
de mist ingegaan op 18 december,
gewoon omdat we de zaal uitmoesten.
'Ja, hoe je na twee dagen discussiëren op nul uitkomt en hoe iemand dan
door impulsief in een paal te klimmen
de loop van de geschiedenis kan veranderen. Dat moet wel zorgvuldig in
de historie van D'66 worden opgetekend. Want zo is op het laatste
moment de groep weer bijeen~eroepen
ensamengekomen op 27 december 1966'
weer in Krasnapolsky. Daar is toen
het partijprogramma goedgekeurd en
is de candidatenlijst opgesteld. Ik
heb toen nog een uitvoerig gesprek
gehad met Anneke Goudsmit om haar
ertoe te bewegen zich candidaat te
s te 11 en. En met succes.
krijg je veel en tijdrovende discusVeel later, toen waren we al in de
sie met de vertegenwoordigers van de
nadagen van de partij, hebbenErik
extreme standpunten aan beide kanten.
Visser en ik nog een poging gedaan
In diezelfde tijd werd ik benaderd
om te bemiddelen tussen Hans van
door Amnesty International, waar ik
fvlierlo en Anneke Goudsmit'. Dat was
·al jaren uitsluitend contribuerend
met betrekking .tot de abortus-paralid van was, met het verzoek ook een
graaf. Jan Terlouw was daar toen ook
actieve bijdrage te willen leveren.
bij. Eerder had Van Mierlo bij Den
Ik heb dat aangenomen. In 1973 heeft
Uyl die minister en die staatssecreAmnesty een internationale campagne
tarissen eruit gesleept en moesten
tegen martelpraktijken gevoerd, en
die posten bezet worden. Maar Anneke sinds die tijd pleeg ik allerlei
had goede redenen om het aanbod af
activiteiten op dat terrein. Ik moet
zelfs zeggen dat mijn betrokkenheid
met Amnesty nu groter is dan die met
D'66 ooit was.
'Ik ben het niet eens met de partij
De partij die voor mij als 'spel'
in haar streven naar meer burgemeesbegonnen was, bleef voor mij toch
tersposten. Als een individuele
altijd iets als het krankzinnig
Democraat solliciteert, uitstekend.
avontuur. Erik Visser werd lid van
Maar dat er nu in de fractie al
de VVD, ik gleed geruisloos uit de
iemand is, die zich daar speciaal
partij, nam geen afscheid ofzo,
mee bezighoudt. En die tendentieuze
stemde ook wel D'66, maar was geen
stukken in de. krant. Bijna gênant
lid meer, tot Laurens Jan Brinkhorst
voor een partij die zich zo sterk
mij
een jaar ofzo geleden weer ·
maakt(e) voor de gekozen burgemeesterughaalde. Maar mijn werk, Amnesty
ter~ 1
en ook mijn vak, de politicologie,

-

'Waarom neem je deel aan een
regering? Ik denk om iets van de
ideeën van je partij te realiseren.
Hoe ia dat in het kabinet Den Uyl
gelukt met die Democraten? Hoe was
trouwens het contact tussen de
bewindslieden en de fractie? Wij
zullen het antwoord nooit in de
geschiedenisboekjes lezen'

laten mij we1n1g tijd voor een actief
bestaan in de partij.'
!5!!~!2!:!!!!~!! .

Kun je over je huidige werkkring in
de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid nog iets vertellen?
Ik kan me voorstellen dat veel
partijleden, waaronder ikzelf, niet
weten wat dat precies voorstelt en
wat de secretaris van die Raad doet.
'Er was op een gegeven moment een
vacature van Rector Magnificus van
het Institute of Social Studies in
Den Haag. Daar werd bij ons over gesproken en toen kreeg ik na 15 jaar
werken aan de faculteit in Amsterdam
plotseling het idee: je hoeft hier
natuurlijk niet altijd te blijven.
Ik had toen al contact gehad met de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid in de vorm van een
opdracht die ik als hoogleraar ontving tot het schrijven van een studie
over 'Macht in internationale politiek'. Bij de vervulling van die opdracht kreeg ik vanzelf meer informatie over de WRR. Later volgde een
gesprek met prof.Kremers, de voorzitter van de Raad. Opgericht onder het
kabinet Biesheuvel, kreeg de Raad in
1976, toen ik net secretaris was,
onder het kabinet Den Uyl zijn wettelijke basis.
Uitgangspunt is het verbeteren van
het nadenken over toekomstige ontwikkelingen, om op, die manier het
beleid een wetenschappelijke onderbouwing te geven en te werken aan geintegreerde beleidsvoorbereiding. De
Raad werkt in ee.n aantal projecten
aan onderzoek van problemen die op
1an!}ere termijn knelpunten voor het
beleid zullen opleveren en die meer
dan één departement omvatten. Op het
ogenblik lopen bijvoorbeeld: toekomstverkenning, arbeid, plaats en
toekomst van de Nederlandse industrie, openbaar bestuur, internationale zaken.
De Raad te 1t negen 1eden, deels fulltimers. De leden worden benoemd op
basis van hun wetenschappelijke kwal i te i ten en zodanig dat de verschi 1-

'Niemand stemt automatisch op D'66.
Of omaat het zo.hoort of iets dergelijks, zoals bij andere partijen.
Zoiets hebben wij niet. 1
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lende denkrichtingen vertegenwoor:..
LANDELIJKE VERKIEZINGSCOMMISSIE
digd zijn. Er is geen politieke verdeelsleutel. Naast de Raad is er een
bureau met twintig wetenschappelijke
VERSLAG VAN DE VERKIEZINGEN
medewerkers en een administratieve
VOOR DE KANDIDATEN VOOR HET
staf. Samen ongeveer 45 mensen. De
EUROPESE PARLEMENT VAN D'66
KANDIDAAT
secretaris is geen lid van de Raad,
maar neemt wel deel aan de bespreDe Landelijke Verkiezingscommissie,
kingen en heeft de leiding van het
Aar de Goede
als zodanig benoemd door het Hoofdbebureau. De verschillende onderwerpen
Herman Schaper
worden behandeld door raads- en staf- stuur, begon haar werkzaamheden met
betrekking tot de onderhavige verkiel~den, soms ook op basis van studies
Suzanne Dêkker'
zingen met het vasistellen van het
buiten de Raad gedaan. De wetgever
Doeke Efsma
heeft de WRR zeer ruime mogelijkheden formulier, waarmede kandidaten voor
·het Europese Parlement zich bij de
gegeven. Alle ambtelijke instanties
llerner Uerz
zi_jn gehouclen. de Raad op zijn verzoek commissie konden aanmelden. Voor
Emar Vogelaar
iedere gegadigde waren. exempl~ren
de nodige informatie te verstrekken.
van deze formulieren op het landelijk
Als de Raad rapporten uitbrengt moet
Ni co ~/egter
secretariaat verkrijgbaar. De sluid~ regering daar binnen drie maanden
Albert van \lijk
tingsdatum voor de inzending was
_op reageren en alle rapporten zijn
gesteld op vrijdag 10 november 1978
openbaar. De Raad onderhoudt rechtFrank Baas
om 12.00 uur en als adres fungeerde
streeks contact met het parlement,'
Arnold Balfoort
het postadres van een notariskantoor.
zonder tussenkomst van de ministerpresident, onder wiens ministerie
Jan van Serkom
In haar volgende vergadering werd
hij ressorteert. De premier is ook
door de commissie beoordeeld of de
J.B. Goorengel
de contactman mèt het kabinet. Dat
in de door haar tijdig ontvangen
betekent maandelijks overleg met
Jan Fokko Jansen van Tuikwerd
formulieren vervatte aanmeldingen
de minister-pr~sident van voorzitter
van de kandidaten geldig waren geJohan Juurlink
en secretaris, soms met andere
schied.
stafleden. Al met al een fascinerenHenk de Goede
Uiteindelijk bleven er, nadat de
de job, een mixture van inhoudelijke
F. Ph. Kuethe
heren Brinkhorst en Van Mierlo hun
activiteiten en management. Wat dat
kandidatuur hadden ingetrokken, 22
betreft verschilt het weinig met het
Anton de f.-lan
kandidaten over, van wie de namen en
hoogleraarschap. Er is niet veel
Ar ie t-1anten
overige gegevens werden gepubliceerd
min~~r gelegenheid voor wetenschapin de Democra.at, nummer 8 van novempellJk werk dan aan de universiteit.
Arend 11eerburg
ber 1978, met welke Democraat tevens
Uiteraard ben ik door mijn vak het
Arjen 1·1eij
de door de commissie vastgestelde
meest betrokken bij het project ·
stembiljetten aan de leden werden
internationale zaken. Omdat ik met
Hein van Oorschot
d1lceren erg fijne ervaringen had,
. toegezonden.
Henk Potman
geef ik van tijd tot tijd nog enkele
Bes 1oten werd om de biljet ten te
colleges, bijvoorbeeld voor een
nummeren, zulks om de mogelijkheid
collega die wat langer afwezig is.
Aantal biljetten: 1593.
tot fraude zoveel mogelijk te be~
Dat komt overeen met een van de
perken.
doelstellingen van de Raad: een breNadat een aantal biljetten wegens
dere politieke discussie op gang
Het zal u uit het voorgaande echter
ongeldigheid was afgevallen bleek
brengen. En dat ik geen tijd voor
dat er 1593 biljetten bij het bepalen duidelijk zijn geworden dat het syseen actieve rol in de partij overvan de uitslag betrokken konden wor- teem van bijlage A niet zodanig is
houd is. niet zo erg. Er zijn nu
dat de behaalde resultaten kunnen
den.
·
toch een hele massa jongeren om het
worden afgeleid uit e~n optelling
over te nemen?'
De c,ommissie is daarbij tot de convan deze voorkeuren .
. Goed rondkijken dus.
clusie gekomen dat bij het berekenen
I
Het door bijlage A voorgeschreven
van de uitslag van de stemming met
Stijn Verbeeck
systeem valt, zeer globaal, weer te
een dergelijk aantal biljetten via
geven in de navolgende punten. Deze
het bij deze verkiezingen voorgeweergave is bepaald geen korte inschreven systeem van Bijlage A, een
computer ingeschakeld diende te wor- houd van bijlage A en kan derhalve
den, aangezien bij het gebruik maken niet worden gebruikt als handleiding.
Bedoelde punten zijn de navolgende:
van dit systeem, het tellen met de
hand te lang zou duren.
Aangezien een computerprogramma
1.
echter niet beschikbaar was, heeft
Het aantal lijstplaatsen wordt bede
commissie
uiteindelijk
zelf
een
D'66 aktiviteiten:
paald door 'het verantwoordelijke
bruikbaar programma geschreven, ~laar bestuur'. Aangezien de Landelijke
Europese verkiezingen
mede de uitslag werd bepaald zoals
Verkiezingscommissie van mening is
7 juni
,
deze werd-gepubliceerd op bladzijde
dat de verkiezingen voor het EuropeAdv i es raad in Utrecht ·
13 van de Democraat nummer 1, van
se Parlement vergelijkbaar zijn met
9 juni, 10,30 Trianon
februari 1979.
die voor de Tweede Kamer; heeft de
CONGRES IN UTRECHT
commissie in overleg met het hoofdbeTer illustratie van de'door ieder
26/27 oktober
van de kandidaten behaalde resultaten bestuur het aantal lijstplaatsen beverwijst de commissie naar een hier- paald op 10. Dit betekent dat het
bepalen van de uitslag is geschied
bij afgedrukte tabel, waaruit is af
in JO ronden.
te lezen hoeveel maál een bepaalde
kandidaat een bepaalde voorkeur
2.
heeft verkregen.
Per ronde wordt een kiesdeler be-
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AANTAL MALEN GENÖEMD ALS VOORKEUR:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

853
97
101
90
146
18
43
13
7
6
5
15
28
2
5
6
51
22
34
23
16
12

155
266
243
233
94
17
50
31
15
10
15
22
51
13
16
25
67
62
68
• 23

122
206
217
178
86
24
56
19
39
9
42
27
55
13
26
33
60
69
76
31
55
32

42
153
190
138
61
34
49
38
22
14
30
20
63
19
10
24
78

40
91
90
88.
38
31

16

17
55
55
44
26
35
45
46
.22
19
47
23
45
12
9
24
52
47
62
46
50
55 '

16
34

5
24
24
32
17
25
40
36
30
20
37
15
33
19
22
36
36
38
46
42
52
32

10
18
16
26
22
19
29
41
38
26
28
22
28
13
26
36
23
28
28
39
43
69

49'
30

77

79
35
85
51

71

42
26
12
36
30
61
10
12
22
66
107
82
45
92
65

paald (Bijlage A, art.!! sub b).
In de eerste ronde was de kiesdeler
79651, bepaald als volgt:
(1593 x 100) : 2 + 1. '
In de tweede ronde vtas de kiesdeier:
53101, en in de tiende en laatste
ronde: 14482.

77

52
65
34
29
50
53
34
20
46
26
57
11

15
30
48
78
82
42
57
44

44

47
19
24
34
41
31
21
65
16
41
17
12
28
45
35
59
33
52
34

door een kandidaat in een vorige
ronde eventueel behaalde plaats als eventueel verkozen kandidaat blijft uiteraard wèl behouden.
De in een latere ronde door een kandidaat behaalde resultaten kunnen
aanzienlijk afwijken van de door
deze kandidaat in (een) eerdere
3.
ronde(n) behaalde resultaten.
In elke ronde dient·minimaal het
aantal kandidaten gekozen te worden,
5.
dat door het nummer van de desbetref- Indien in een bepaalde ronde een
. fende ronde wordt aangegeven.
kan di daa: t verkozen is, VIO\dt de
Voor het geval niet het vereiste
resterende stemwaarde van deze kanaantal kandidaten in de desbetrefdidaat (de benodigde stemvtaarde is
fende ronde verkozen is, aangezien
gelijk aari de kie.sdeler) per stemniet het gehele aantal kandidaten
biljet herverdeeld over de eerstde voor die ronde geldende kiesdeler . volgende kandida(a)t(en) die na hem
heeft gehaald, treedt de in art.II
haar op het desbetreffende stemsub D en H van bijlage A voorgeschre- of
biljet vermeld staan, voor zover dit
ven afvalprocedure in werking ..
het geval is (art.II sub g ~an BijIndien echter het aantal ~er~2lijke
lage
A). Indien dit niet het geval
kandidaten gelijk is aan het aantal
is - en derhalve op biljet(ten) niet
nog te vervullen plaatsen, zijn alle alle
beschikbare ruimte met kandi.werkelijke kandidaten verkozen.
daten is g~vuld - betekent dit dat
4.
er stem~1aarde over is, dat er derhalve stemmen niet volledig kunnen
In iedere ronde wordt als het ware
opnieuw begonnen; de in een voorworden gebrui kt en mits di en ver.l oren
gaan.
gaande ronde door (een) kandida(a)te(n) behaaldP resultaten tellen
De commissie stelt het tenslotte op
in een volgende ronde niet mede; de

prijs dit verslag te besluiten met
de navolgende opmerking:
Indien, zoals bij de onderhavig~
verkiezingen, het congres gekozen
heeft voor de mogelijk om de lijstaanvoerder te doen bepalen d.m.v. de
schriftelijke stemming, verdient het
naar de mening van de commissie aanbeveling bij de publicatie van de
gegevens van de kandidaten voortaan
niet meer te vermelden wie zich beschikbaar hebben gesteld om als
lijstaanvoerder te fungeren. Het is
de commissie narnel ijk gebleke.n dat
het· aan deieden van 0'66 bekende
feit dat bepaalde kandidaten zich
als lijstaanvoerder beschikbaar
stellen, aan deze kandidaten een
bepaalde voorkeur zou kunnen verschaffen. Bovendien kunnen wellicht
bepaalde kandidaten, enkel en alleen
om zich deze (mogelijke) voorkeur te
verschaffen, zich als lijsttrekker
beschikbaar stellen.
De commissie acht het van groot be-·
lang dat deze ~ogelijkhèid wordt
vermeden.
Toen de commissie tot deze conclusie
.kwam had publicatie van alle gegevens van de kandidaten echter al
plaatsgevonden. De commissie heeft
ge,tracht de mogelijk invlo.ed hiervan zoveel mogelijk te beperken door
bij het bepalen van de uitslag van
de onderhavige verkiezingen geen rekening te houden met het feit dat
bepaalde kandidaten zich beschikbaar
hadden gesteld als lijsttrekker.
De Landelijke Verkiezingscommissie:
Ernst Jansen
Fred van Kleven
Emmy Bolsius
r1anfred A1bersen
Hillem \lijermars

* * *
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NIH~UWS
uit de regio
REGIO OVERIJSSEL
AFTREDEN VOORZITTER REGIOBESTUUR
Het voorzitterschap kost veel voorbereidings- en vergadertijd (èn
geld)~ ~1arijke de Vuyst kombineerde
tot nu toe dit werk met dat van
fraktiesekretaris voor de statenf~akt~e (sinds januari '79). De komb1nat1e van beide funkties legt een
te groot beslag op haar: om persoonlijke redenen is het gewenst om een
van beide funkties neer te leggen.
Overwegende dat
- zij de eerste invaller is voor de
statenfraktie en dus goed moet
zijn i~gewerkt i.v.m. een mogelijke
opvolg1ng,
- het politieke werk haar meer voldoening geeft dan het organisatori·sche, en
- het voor anderen moeilijk is het
fraktiewerk over te nemen, omdat
de vergaderingen meestal overdag
plaatsvinden,
heeft.zij voor het neerleggen van de
funkt1e van voorzitter van het
regiobestuur gekozen.
Kandidaten voor deze funktie die per
med1o jun1 a.s. vr1jkomt, kunnen
zich aanmelden tot 19 mei a.s. bij
Paula Veen,
Bentelosestraat 50,
7497 MR BENTELO
tel. 05472- 378.
Gezocht wordt: iemand met vee 1 vrije
tijd, die zich 100% kan inzetten
voor veelzijdig werk, die over een
telefoon beschikt, die goed kan
. samenwerken en 1ei dinggeven, vergaderingen kan leiden, agenda's ~an
opstellen, etc.
ALGEf·1ENE REGIOVERGADERING
Het bestuur nodigt de leden van D'66
in ~ve~ijssel .uit voor een ARV op
16 JUnl a.s. 1n Hotel Dalzicht te
Nijverdal orn 13.30 uur.
T~jden~ .. deze vergader1ng zullen de
f1nanc1en van de regio en de subregio's aan de orde komen en er zal
een nieuwe voorzitter gekozen moeten
worden.
Bovendien zal er gediskussieerd wor·d~n o~er de grondslagen en de organ1sat1e van D'66.
U ontvangt nog een agenda voor deze
vergadering, maar noteert u de datum
alvast.

SUBREGIO

RIJNMOND

Het bestuur van de ,subregio Rijnmond
heeft bij zijn installatie in 1978
de leden toegezegd o.m. de communicatie binnen de partij in het subregiogebied te zullen verbeteren en de
he~kenbaarh;id (profilering, identitelt) van D 66 naar buiten te zullen
bevorderen.
Intussen heeft het bestuur inhoud
kunnen geven aan deze toezegging
door het activeren van een subregioraad voor het contact tussen afdelingsve~tegenwoordige~s in het Rijnm~ndgebled en een Politiek Overleg
R1jnmond (POR)- voor multilateraal
overleg tussen onze fracties in gemeenteraden en Rijnmondraad.
Subregioraad. en POR komen 4 maal
per jaar bijeen.
Daarnaast wordt vooral voor de comm~n~catie met de leden een informatleölad - de Demo~ránt - uitgegeven,
dat naast mededel1ngen van bestuurs~
zijde ruimte biedt aan commentaren
en bijdragen van elke Democraat in
het subregiogebied, die iets zinnigs
te zeggen heeft m.b.t. de problemen
die daar spelen.
Voorzover (raads)leden niet zelf aan
schrijven toekomen wordt teruggevallen op wat de kranten over hen melden. Knipsels dus. Aan de lay-out
van de Demokrant wordt veel zorg
besteed om de leesbaarheid - en
daarmee de communicatie! - te bevorderen. De subregioraad heeft inmiddels besloten dat de daarin samenkomende afdelingsvertegenwoordigers
ook zorg zullen dragen voor verzameling en opzending van bijdragen en
knipsels.
Op deze wijze wordt in de subregio
Rijnmond gestreefd naar bredere onderlinge bekendheid met elkaars opvattingen, activiteiten en persoon1ijkheid .
Zond~r onderlinge bekendheid g~en
begr1p voor elkaar, zonder begrip
voor elkaar geen groei naar een gemeenschappelijk. standpunt in dit
h~~erogene gebied. De weg is duide~ lJk. l~at het subregiobestuur vraagt,
1n het belang van de identiteit van
D'66, is steun van de leden voor dit
doel~ wars van ~en "gemeentebelang"acht~ge opstell1ng. De hierboven geschetste opzet lijkt de kiemen van
succes in zich te dragen.
Voor de goede orde en ter herinnering~
·
- Op 21 mei 1979 organiseert de subregio een grote verkiezingsbijeenkomst met Aar de Goede in Rotterdam.
-.OP 27 juni 1979 vergaderen subregloraad en POR. Bij het POR zal aan
de orde komen een bijzondere visie
o~.de woningbouwproblematiek in het
RlJnmondgebied.
Don Schuurman, voorzitter
subregio Rijnmond.

MEDEDELINGENBLAD VOOR OVERIJSSEL
Eind mei zal er een mededelingenblad
aan de leden worden toegezonden.
Het regiobestuur verzoekt de afdelings- en subregiobesturen, de coördinatoren van de regionale werkgroepen en ieder die een bericht wil
laten opnemen in dit blad, zijn/haar
gegevens toe te sturen vóór 19 mei
1
a.s. aan Herman Klooster,
Dr. A. Schweitzerlaan 22,
7437 Cf1 BATHf,!EN,
tel. 05704- 2272.
SUBREGIO

M~ASTRICHT/MERGELLAND

Nieuw secretari aatsadres van de·
sub-regio 11aastricht en rlergelland:
Sekretaris:
Rob P.H.J.t1. van der Heijden
Dr. van Kleefstraat 42B
'
6217 JK fo!AASTRICHT. . '
REGIO GELDERLAND
Om tot een verbetering te komen van
de kommunikatie binnen de regio
Gelderland, is er op donderdag 10
mei in het Provinciehuis, Markt 11,
Arnhem, een bijeenkomst van het
regiobestuur met alle afdelingsbestuurders. Aanvang 20.00 uur.
ADVERTENTIE
De D'66-fraktie in de Provinciale
Staten van Gelderland heeft op
korte termijn de behoefte aan de
medewerking van een
fraktie-assistent(e)
Wij zoeken iemand, die zich verwant
voelt met de ideeën van D'66 en die
ber~id e~.in staat is op onregelmatlge tlJden werkzaam te zijn
(minimaal 10 uur per week).
Tot de werkzaamheden behoren:
- verlenen van administratieve bijstand aan de fraktieleden·
- bijhouden van het fraktie~archief;
·- maken van besluitenlijsten van de
fraktievergaderingen;
- kontakt onderhouden met de Tweede
Kamerfraktie, Gemeenteraadsfrakties, Regio-adviesraad en andere
Statenfrakties.
De financiële vergoeding is nader
overeen te komen.
Wij ~e~zoe~en u uw schriftelijke
soll1c1tat1e te richten aan de
sekretaris van de fraktie
Oude Velperweg 61, 6824 Hè Arnhem
Voor inlichtingen tel. 085-616823:
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C.D.A.-KRITIEK OP D'66
"D'66 is een modernistisch gebeuren,
maar met een betrekkelijk politiek
lege huls. Men heeft zich nooit
fundamenteel uitgesproken over de
richting waarin de maatschappij zich
zou moeten ontwikkelen. Ik mis duidelijke standpunten over de economische orde. En zo is er wel meer te
noemen. D'66 wil alles afhouden.
Ze willen zelfstandig blijven, onafhankelijk van de Partij van de
Arbeid. Zij hebben kritiek op het
CDA, zij hebben kritiek op de VVD.
De vraag die wel eens gesteld moet
worden is: Wat is D'66 eigenlijk?
Ik vind het feit dat 0'66 kennelijk
nog door zo vele mensen wordt aangesproken een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Ik vind het een vorm van
vertrossing ·in de politiek en wens
daar dan ook krachtig stelling tegen
te nemen. De politiek dient gebaseerd te zijn op duidelijke ideologieën, wat je wilt in de maatschappij en niet alleen maar wat er in de
techniek mogelijk is. Ik acht ~at
een slechte politieke ontwikkeling
en daarom wens ik D'66 geen zekere
prioriteit te geven waar het gaat
om met wie ik het liefste samenwerk."
Deze niet mis te verstane kritiek op
D'66 komt van het Tweede Kamerlid
Jan van Houweliogen van het CDA.
Hij sprak over D'66 in het VARAradioprogramma "In de Rooie Haan"
van 17 maart j.l. naar aanleiding
van de vraag of hij er voor voelde
om te trachten D'66 bij de huidige
coalitie van CDA en VVD te betrekken.
Van Houwelingen zegt dat een politieke partij gebaseerd moet zijn op
een duidelijke ideologie. Dat je
moet aangeven wat je wilt met de
maatschappij. Maar als je bijvoorbeeld wilt dat in een pluriforme
maatschappij politiek handelen niet
gebaseerd moet zijn op ideologieën,
waarvan de algemene geldigheid niet
door iedereen wordt erkend, wat dan?
Er zijn, lijkt mij, twee politieke·
houdingen mogelijk:
1) Ik heb een ideologie, waarin ik
geloof en die ik in principe voor
100% wil waarmaken. De politiek
dient hier in laatste instantie
om de ideologie te realiseren, en
2) Er is een grote verscheidenheid
aan ideologieën. Er is geen
criterium aan de hand waarvan
kan worden uitgemaakt, dat één
daarvan absoluut zou moeten prevaleren boven alle andere.
Je moet daarom zodanige structuren
scheppen, dat elke ideologie tot
zijn·recht kan komen. Hier dus
geen sprake van politiek om één
ideologie te realiseren, maar politiek die het kader schept waarbinnen méér ideologieën te realiseren zijn.

BRIEVEN
MET KORT MEER KANS
Onze Democraat heeft een opmaak- en
daarmee een ruimteprobleem. Aan de
oplossing daarvan wordt gewerkt. Als
we zover zijn krijgen we meer ruimte
en meer tijd voor de inhoud va~
Democraat:-Tot die tijd moeten we ons
behelpen. We hebben al eens een pleidooi gehouden- voor echt regionieuws
(december 1978); vandaag houden we
u voor uw ingezonden brieven kort te
houden. Hoe korter uw verhalen, des
te meer kunnen wij er opnemen in de
Demoera at. ~lilt u een p1an verdedigen of een rapport signaleren, doe
het bondig en zet erbij waar (adres
en telefoonnummer) en hoe (kosten,
gironummer) het betreffende stuk_ te
krijgen ii. Natuurlijk zet u uw
eigen naam en adres erbij en niet
dat van het landelijk secretariaat,
U k~ijgt dan meteen rechtstreeks
contact met de werkelijk geïnteresseerden. Hoe kweek je die interesse
beter dan met korte, bondige, puntige stukjes? ~Jij doen ons best om ze
allemaal te plaatsen.
Redaktie
Duidelijke exponenten van de eerste
houding zijn de PvdA en het CDA.
Een duidelijke exponent van de tweede is D'66.
De sociaal-democraat wil met democratische middelen een socialistische
, staat creëren. De christen-democraat
wil met dèmocratische middelen een
christelijke staat creëren.
De democraat (D'66) echter heeft als·
doelstelling een democratie te ereeren. Het komt dus neer op een afweging van democratie en ideologie.
Bij D'66 ligt ~et accent dan duidelijk op de.democratie. Daarom maakt
D'66 zich zo sterk voor openbaarheid
op allerlei niveau.·
~et andere woorden: D'66 wil de politiek niet gebruiken om ideologieën
waar te maken, die naar sommigen
menen algemene geldigheid te bezitten, maar om structuren te scheppen,
waarbinnen een ieder zoveel mogelijk
zijn persoonlijke ideologieën kan
realiseren. Een dergelijk gebrek aan
bekeringsijver is voor een christen
natuurlijk ten enenmale onbegrijpelijk. De fundamentele keuze van D'66
is dus: dat de politiek los moet
staan van ideologieën. Politieke
duidelijkheid ontstaat dan alleen
maar door politiek handelen en niet
door ideologische praat. In dat
licht gezien kan je D'66 redelijkerwijs geen politieke onduid~lijkheid

in de schoenen schuiven.
Eên ding is duidelijk en dat is dat
Van Houwelingen zich als ware christen geprofileerd heeft: de mensen
die principiëel niet uitgaan van de
geldigheid van hun persoonlijke
levensovertuiging die zijn voor de
ware christen in wezen natuurlijk
niet te begrijpen.
Miehiel Verbeek
(van redaktiewege ingekort)

*

GELOOF EN POLITIEK
Als vervolg op een oproep in de
"Democraat" van oktober 1978 werd
op 24 februari j.l. een eerste bijeenkomst gehouden van de gesprekskring "Christenen binnen D'66", ten
huize van Arie t1anten.
Aanwezig waren 7 van de 16 mensen
die zich hadden aangem~ld; gezien
de toestand van weer en wegen, begonnen we met weinig zegen.
Na een presentatieronde, waarin
iedereen motiveerde waarom hij of
zij zich had aangemeld, spitste de
diskussie zich vooral toe op twee
punten: "Waarom zitten we hier bij
elkaar" en "welke bijdrage zou er
door ons te leveren zijn, waardoor
meer mensen de weg naar 0'66 kunnen
vinden in plaats van naar het CDA".
r1et betrekking tot het eerste werd
door allen Onderstreept dat de
gesprekskring op geen enkele wijze
wil worden tot iets wat lijkt op de
vroegere werkgemeenschappen binnen
de PvdA. Hopelijk is iedereen binnen D'66, die met enige bedenkingen
de eerste oproep heeft gelezen, nu
voldoende gerustgesteld!
Doelstelling is en blijft: hoe vanu.it je christelijke achtergrond
D'66 politiek te bedrijven en inhoude 1ijk te doen overkomen.
Wat het tweede punt betreft stelden
we vast dat het vaak niet eenvoudig
is om mensen die zich christenen
noemen, en die daardoor zeer dikwijls _zich verplicht voelen om CDA
te stemmen, over de streep te trekken. Een aantal punten leek de
groep toch wel van belang:
1. een principe, beginsel, grondslag, of hoe men het ook noemen
wil, is ook voor D'66 gewenst,
mits het niet verwordt tot een
dogma;
2. we moeten beter proberen de taal
te spreken die christenen duidel ijk aanspreekt. Zo mogen we,
ondanks de inflatie die dit woord
door het CDA heeft ondergaan,
het begrip "rentmeesterschap"
niet ontwijken, maar zullen we
duidelijk moeten maken hoe wij
dat verstaan. Hetzelfde geldt
voor de begrippen "dienstbaarheid" en "bewogenheid";
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3. meer laten merken dat je vanuit
je christen~zijn D'66 politiek
bedrijft, waardoor een snellere
herkenbaarheid zou kunnen optreden;
.
4. veel duidelijker proberen te
schetsen welk toekomstbeeld ons
voor ogen staat, en wel vanuit
de gedachte van ·een nieuwe hemel
en, .nog veel meer, van een nieuwe
aarde !
·

A1s men daarbij voegt dat een aantal D'66-ers de discussie met de
VVD over de ware liberalen op zich
interessant vindt, dan is het begrijpelijk dat er _D'66-ers zijn die
menen dat D'66 op de beschreven ontwikkelingen in de VVD moet inspelen.
Toch lijkt dat zeer onverstandig.
Als de VVD last van ·buikpijn heeft,
dan is dat het prob'leèm van de VVD.
En met patiënten bemoei je je niet,
tenzij je ze beter wilt maken.
Bovend i en kunnen d,e manoeuvres van
die enkele VVD-ers niet erg ~veel
effect op de Nederlandse politieke
verhoudingen uito.efenen.
Het conservatieve blok in de VVD is
immers zo groot, dat het naar het
midden trekken van de VVD door de
progressieven in die partij zonder
steun van buiten niet, of slechts
ten koste van veel ledenverlies,
zal lukken. Als die progressieven
daaruit teleurgesteld consequenties
trekken, dan zijn er voldoende partijen om hen te verwelkomen.
Als trouwens de conservatieven hun
schouders er onder zetten, dan
blijft de VVD rustig de VVD en zo
hoort dat ook, want er is natuurl~k
een markt in Nederland voor een
niet-religieuze conservatieve partij. Een onvermijdelijk en weinig
verrassend vooruitzicht.

Wie probeert één van deze trekpleisters tot dè D'66-trekpleister te
maken, die faalt. De kracht van D'66
ligt nl. in de combinatie van de
eigenschappen en de discussie over
allerlei onderwerpen is binnen D'66
zo vruchtbaar, omdat mensen steeds ·
vanuit die verschillende invalshoeken
hun bijdragen leveren. Als je een
aantal van die inspiratiebronnen
laat overwoekeren door één ervan,
dan gaat daarmee veel inspiratie
U ziet dat de gespreksgroep het
verloren.
zichzelf niet gemakkelijk maakt.
We konden ·de eerste keer niet meer
Bovendien, wat zou er dan overblijven
doen dan enkele aanzetten geven en
van een nieuwe politieke stroming?
besloten daarom nogmaals bijeen te
Die vierde stroming kàn toch niet
komen. Speciale aandacht willen we
bestaan bij een keuze voor één van
dan geven de grondslagen van D'66,
de inspiratiebronnen. De nieuwe
·bezien vanuit invalshoeken als rentstroming, en dus D'66,·bestaat bij
meesterschap en dienstbaarheid, en
de gratie van een combinatie.
aan onze visie op de toekomst en
Laat dat zo blijven!
mogelijkheden om iets daarvan te
De discussie over kandidaten voor
re ali serl!n.
het Europese Parlement (Laurens Jan
Brinkhorst en Hans van Mierlo) past
Spreekt u dit aan en wilt u een keer
komen meepraten?
in het hier geschetste beeld van
onze partij. Hun beider inspiratie
Dat kan op zaterdag 9 juni 1979 om
en hun capaciteiten zijn onverbreke10.30 uur bij Arie Manten, Cortezlijk met etkaar verbonden binnen
laan 9, Utrecht-Kan~eneiland (tel.
D'66, zij zijn er het wezen van.
030- 88 35 79).
Als. men probeert de keuze tussen hen
Om praktische redenen vragen wij u
tot een principiële te maken, dàn
wel om uw komst tevoren even aan
Arie te melden.
dreigt het gevaar dat D'66 inspiratie
gaat afsnijden. Naar.mijn stellige
Namens de gesprekskring,
overtuiqing
is 0'66 thans onomstreden
Henk Potman.
De D'66-ers die de ontwikkelingen in zelfstandig. Daar heeft een aantal
de VVD belangrijk vinden, hebben als mensen keihard voor gewerkt {leden,
basis voor hun belangstelling veelal
fracties, Adviesraad, Hoofdbestuur).
het idee, dat D'66 net als de VVD
En nu zijn we zover, dat we zonder
liberale trekken heeft.
die spanning onze kracht voluit kunDE BUIKPIJN VAN D~ V.V.D.
In VVD-programma's wordt echter een
nen gebruiken. Dat zal zeer goede
nogal van D'66 afwijkend gebruik van resultaten gaan opleveren.
Ál enige tijd .komen er discussie.s
dit begrip gemaakt (VVD - vrijheid
De VVD heeft buikpijn. Een wat zienaar buiten uit de niet meer zo gevan dwang; ~'66: keuzevrijheid).
lige patiënt met een zachte heelsloten gelederen van de VVD over de
Bovendien moet men zich realiseren
meester. Ni,et interessant voor D'66;
koers die de VVD moet varen: conser- dat het liberalisme van de VVD op
Als de VVD met zijn interne.klachten
vatief· of wat minder conservatief.
.niet erg vee 1 punten erg du i de 1ijk
klagerig wijst naar ons niet kiezen
Sinds het leiderschap van Wiegel is
naar buiten komt. Op de punten waar
de VVD snel gegroeid, maar progresdie dui de 1ijkhei d zou kunnen bestaan ~ voor een Europese fractie en stelt
dat D'66 straks wel weer naar de
siever is de partij daàr niet van
zedelijkheidswetgeving e.d. -juist
socialisten
zal loperi of de kiezers
geworden. Eerder het tegendeel.
op die punt~n levert de VVD in bij
voor de gek houdt of iets dergelijks,
De .winst die Wi ege 1 de VVD heeft
het CDA.
dan betekent dat onbegrip of kwade
gebracht bestaat grotendeels uit
Het
liberalisme
is
voor
D'66
van
een
wil.
(N.B.: dat geldt ook voor een
conservatieve kiezers en het is die
ander gewicht dan voor de VVD. Bij
enkele dissidente CDA-er.)
aanhang di~ meer en meet het gezicht D'66
vindt men zeker wel liberale
.Dat trouwens de VVD, n.b. een convan deze toch al niet progressieve
trekken
als wij praten over indiviservatieve partil het steeds de
partij is gaan bepalen;
duele keuzevrijheid en ontplooiings- moeite waard vindt om D'66 aan te
Voor een aantal VVD-ers is dat wat
mogelijkheden, maar het is niet de
vallen alsof wij concurrenten zijn,
te gek aan het worden en nu de VVD
enige ingang die men kan hebben tot
bewijst temeer dat deze stellingen
in een regering met het CDA minder
D'66. D'66 presenteert ook andere
juist zijn en dat het gist en romflorissante tijden tegemoet gaat,
karaktertrekken aan de kiezers, die
melt in het conservatieve kamp.
komen die spanningen naar buiten.
gelijkwaardig zijn aan die vrijheidsHein van Oorschot.
Op zich niks bijzonders.
zin, zoals uitgesproken solidariteit
Een belangrijk onderwerp van de
met zwakken, redelijkheid, pragmá. di ss i den te VVD-ers is echter de
tisme ionder knellende ideologie,
mogelijkheid van een regeringscoanadruk op een levende democratie en
litie met de PvdA, waarbij 0'66 dan last but not_least progressiviteit.
een brugfunctie zou kunnen vervulle~ Deze karaktertrekken vormen ieder op
Dit is bijvoorbeeld een ideaal van
zich een trekpleister voor een deel
de JOVD. Dat zou immeTS "alle li~e van de D'66-áanhang. Dat geldt voor
ralen" nnder één vooruitstrevend
de liberale trek, maar ook voor de
dak brengen en de echte liberalen
op respect (en niet op medelijden)
van VVD en 0'66 zouden aan de libe- gebaseerde solidariteit, voor de
rale politiek in een progressievé
democratische instelling enz.
regering gestalte kun~en geven.

*
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· ADVERTENTIE

• PrincipieeJ praleiJ
1s wel moo1, maar 1•
verandert er de
samen • niet mee••!
· Miljoenen Nederlanders willen een andere
samenleving. Een samenleving met vrede.
En zonder discriminatie. Een samenleving met
een schoner milieu. Met meer inspraak. Meer
. democratie. En met meer kansen voor iedereen.
Dat vraagt verandering. Daarvoor is idealisme
nodig. En strijd. Maar vooral macht. De macht van
het aantal. De macht van het kapitaal. Het is dus
wel even belangrijk om na te gaan, aan wie u uw
(spaar)geld toevertrouwt.
De Algemene Spaarbank voor Nederland
(de ASN) is voortgekomen 1-1it de kring van de
moderne arbeidsbeweging. Opgericht met het
doel een vinger te krijgen in de financiële pap.
Een vinger die zou kunnen en moeten uitgroeien
tot een vuist in de strijd voor een betere samenleving.

De ASN groeit gestaag. Maar om een vuist te
kunnen maken is aanzienlijk meer nodig.
. Wilt u meer weten over de ASN en haar vele
spaarmogelijkheden? Stuur haar dan de hieronder
afgedrukte bon ingevuld toe in een envelop met
als adres:
Algemene Spaarbank voor Nederland,
Antwoordnummer 1188, 2500 WB Den Haag
(een postzegel is dan niet nodig!) Ook kunt u
bellen: 070-47 01 81 (31ijnen). Of bezoeken:
Rijnstraat 28 in Den Haag (van 8.30 uur tot
17 uur).

\ -:aa~n ~~=('~----

I
De ASN, opgericht door het NVV en de
Centrale, verloochent haar afkomst niet. Zij belegt
1
de haar toevertrouwde 180 miljoen gulden van
zo'n 55.000 rekeninghouders binnen de daartoe
1
voorgeschreven richtlijnen, waarbij haar voorkeur
uitgaat naar projekten van algemeen en sociaal
I
belang. De ASN geeft dus rente zonder bijsmaak!
I
I
A·l ·emene Spaarbank II
uoor Nederland
I
Wl

Niet QYaten,maar doen ... uit f2.YinciQel

Adrcs:--------~-----

Code en woonplaats:---·------

Wenst nadere inlichtingen over:

* 0 de ASN in het algemeen

0

0

0
0
0
0

o0

de ASN-spaarrekeningen. gekoppeld aan de
postrekening
wenst tevens een formulier om een postrekening te
openen
het giraal-sparen ( sparen zonder hoekje)
.
de VROEG-BIJ-rekening (een· unieke regeling voor
jeugdigen van 0 t/m 17 jaar)
.
,
het jeugdsparen De Zilvervloot (een regeling voor
jeugdigen van 15 t/m 20 jaar)
het termijnsparen (met opzegtermijn)
het depositosparen (met een vaste looptijd)
spaardeposito-hewijzen (met een vao;te l(x1ptijd)

=

*svp aankruisen hetgeen u wenst
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Een van de ongemakken waar een Nederlandse progressieve politinus in zijn
dagelijks leven meer mee heeft te
tobben dan menig behoudenoer collega,
is dat de Europese eenwording in de
kring van zijn geestverwanten niet
al te populair is. Deze omstandigheid
levert hem, in het zicht van de eerste verkiezingen van het Europees
Parlement, een extra hindernis op:
hij moet in de campagne immers niet
alleen andere partijen, maar ook een
deel zijner eigen partijgenoten bestrijden.
Het verhaal van 'links' tegen Europa
is overbekend en al dikwijls afdoende bestreden maar het heeft met bovennatuurlijke zaken dit gemeen dat
velen er door alle logica en argumentatie heen, hardnekkig in blijven geloven. Dat verhaal gaat o.a. over
Europa als het paradijs der kapitalisten - alsof die kapitalisten zich
er áik om maken indien wij als reactie op hun Europese streven ons in
onze knollentuin verschansen; het
gaat over de macht van de multinationals - alsof we daar zonder Europese
Gemeenschap ooit vat op zouden kun~
nen krijgen; men droomt van Nederland als gids in de internationale
samenleving - alsof onze stem ooit
in de wereld zou worden gehoord zonder de versterker van het Europa van
de Negen.
Europa moet socialistisch zijn pf
niet zijn, zo wordt vaak gezegd,
maar je hoort nooit beweren dat het
Koninkrijk der Nederlanden moet worden opgeheven nu het kabinet Van Agt
de dienst uitmaakt. Het recht van algemene en vrije verkiezingen - in
het verleden altijd beschouwd als een
overwinning van soci~listen - moet
.nu het om het Europees Parlement
gaat, sommige van mijn partijgenoten
als een galgebrok door de strot wordèn
geduwd. .
Maar nu genoeg over het eigen nest.
Ik moet eerlijk zeggen dat ook de
uiterst ·moeizame en dikwijls weinig
verheffende bestuurspraktijk van de
Europese Gemeenschap er niet toe bijdraagt, twijfel en ongeloof te overwinnen.
Men begrijpe mij goed: ik zeg niet
dat de moeizaamheid en miezerigheid
waarmee de Europese eenwording de
laatste tijd voortgaat goede redenen
zouden zjjn voor afzijdigheid van de
Gemeenschap, maar wel dat zij .het
moeilijk maken afzijdigen voor Europa
te winnen.
Zelf maak ik sinds begin 1977 elke
dag mee welk een bovenmatige krachtsinspanning het kost, een begin van
sociaal beleid in de Gemeenschap op
te zetten en hoezeer daarbij het geduld op de proef wordt gesteld. Onze
voortgang wordt in millimeters bemeten en al zijn het belangrijke millimeters - waarvan de betekenis waarschijnlijk pas veel later zal blij-·
ken - zij zijn niet spectaculair genoeg om er het nurkse gemoed van

op zichzelf droev-ige feit, dat naar
wij enkele maanden geleden hebben
moeten vaststellen in geen enkele
Lid-Staat van de Negen de richtlijn
inzake gelijke beloning op complete
wijze in de nationale wetgevingen
is toegepast. In zeven landen zijn
de gebreken zelfs van dien aard dat
~e Commissie heeft moeten besluiten
een procedure bij het Hof van Justitie in Luxemburg in te leiden. Dat
wil zeggen dat de betrokken regeri ngen een brief van de Commissie hebben
·ontvangen waarin wij onze bezwaren
hebben uiteengezet. Zij hebben nog
enkele weken de tijd om hun zienswiJze te geven maar mocht hun verklaring van de door ons geconstateerde gebreken niet voldoende zijn,
dan zullen wij als Commissie een beroep op het Europese Hof van Justitie moeten doen.
Nederland- U weet wel: het gidsland
- behoort tot de potentiële beklaag·den. Het heeft wel een wet aangenomen ter toepassing van de richtlijn
gelijke beloning, maar die wet is
niet van toepassing op vrouwen die
ambtenaar zijn of een soortgelijke
HENK VREDELING
rechtspositie hebben. Het kabinet
Den Uyl - ik zelf heb er, mea culpa,
deel van uitgemaakt - meende dat de
EG-COMMISSARIS VOOR
salarisschalen van de overheid geen
WERKGELEGENHEID EN
spoor van discri'minatie van vrouwe11jke ambtenaren vertonen en dat er
SOCIALE ZAKEN
daarom geen reden was om de publieke
sector te betrekken bij de wettelijke
toepassing van de Europese· richtlijn.
Daardoor werd echter meteèn aan vrouhele en halveanti-Europeanenmee
welijke ambtenaren de mogelijkheid·
te verzachten.
ontnomen om, indien zij zich ondanks
Het is waar: de heldendaden van het
a11 es toch benadee 1d voe 1en, op grond
EG-bestuur waarmee onze lijstaanvoer- van een wet een beroep op de rechter
ders reclame voor de goede zaak zou- te kunnen doen. Trouwens, gidsland
den kunnen maken, liggen niet voor
Nederland zit er ook naast wat de
. het oprapen. Toch is er één thema
richtlijn gelijke toegang tot de ardat zeer geschikt is om het vooruit- beidsmarkt betreft. Hoewel begin
strevende hart sneller te doen klop- 1976 al aangenomen, is pas sinds hee 1
pen en dat -.merkwaardig genoegkort een wetsontwerp ingediend. Maar
in de aanloop naar de Europese verdat is nog niet eens behandeld, zokiezing toe, nog nauwelijks in disdat de richtlijn die verleden jaar
cussie is geweest, name.l ijk "Europa
al in werking is getreden, in Nederen de vrouw".
land in het geheel nog niet is toegepast. Nu de Commissie naar het Hof
· Ik meen zonder snoeve.ri j te mogen
dreigt te stappen heeft Minister De
zeggen dat wat de Europese Gemeenschap heeft gedaan om het haar vrou- Ruiter. snel een nood-wetsontwerpje
ingediend dat ons land te elfder ure
welijke burgers mogelijk te maken,
in de pas kan brengen met wat vrijwel
hun achterstand op de mannen in te
lopen en discriminatie uit te bannen, overal elders in Europa aan wetgeving
is tot stand. gekomen. En daarbij gaat
belangrijk, ja zelfs baanbrekend is
het alleen nog maar om de vraag of er
geweest en nog is.
überhaupt een wetgeving is; de inhoud
Men weet, twee richtlijnen op dit ge- van die wetgeving ter toepassing van
bied zijn sinds enkele jaren van
de richtlijn gelijke toegang tot de
kracht: de eerste schrijft voor dat
arbeidsmarkt moet in Brussel nog bemannen en vrouwen in de Gemeenschap
keken worden.
op gelijke wijze behoren te worden
Nog een derde richtlijn van de Gebetaald, de ander~ dat mannen en
meenschap is in het geding, namelijk
vrouwen gelijke toegang behoren.te
om de vrouw een gelijke behandeling
hebben tot de arbeidsmarkt en dat
te garanderen als het gaat om haar
zij gelijke kansen op het ontvangen
van beroepsvorming en promotiekansen sociale zekerheid. Vaak is het zo
dat vrouwen in vergelijkbare omstanbehoren te hebben.
digheden lagere sociale uitkeringen
Hoezeer-de Europese Gemeenschappen
ontvangen dan mannen. Denken we maar
met deze richtlijnen op de Lid-Staeens aan het dikwijls de gehuwde
ten vooruitlopen, blijkt al uit het
vrouw sterk discri mi neren de 'begi nse 1'
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van het begrip kostwinner. Ook al zal
het veel geld kosten en al zullen er
tal van technische problemen moeten
DE FINANCIEN
worden opgelost, daar moet een eind
aan komen. De Raad van Ministers van
de Europese Gemeenschap van november
jl. heeft op ons voorstel die laatste Onze begroting streeft naar 4500
nieuwe betalende leden. Vroeger
richtlijn gelukkig goedgekeurd, maar
wist men hoe dat moest. U maakt
- en dit bepaald niet op ons voora1s oprechte D' 66-er u~1 broer
stel - de inwerkingtreding aan de
(i.v.m. emancipatie mag zus ook)
ongebruikelijk lange termijn van
1id?
zes jaar gebonden. De grote man
Zorgt u dan ook dat de contributie
(waar was de vrouw?) achter de verlenging van de termijn van inwerking- betaald wordt? Aan papieren leden
hebben we.weinig. ·Denk gelijk even
treding was -of all people -de
aan
uw eigen contributie.
vertegenwoordiger van de Nederlandse
Regering!
peter van dabben de bruijn
Het past mij niet achteraf over de
(emmeloord).
Nederlandse houding terzake een oordeel te vellen. Maar ik wil wel zeggen dat het mij verbaasd heeft dat
de opppositie in de Kamer en de vrou- EEN NIEUWE NAAM GEWENST?
wenbewegingen in het land er geen
woord van protest over hebben laten
horen. Ook Uw eigen (ik mag, een
In de Democraat van maart van dit
moment uit mijn rol vallend, wat ik
jaar, las ik het zinnige artikel
in dit artikel voortdurend al bijna
"Een nieuwe naam is gewenst".
doe, best zeggen: onze) Paula Wassen
Hierbij werden twee namen geopperd,
en haar emancipatie-commissie hebben
t.w. Democraten of Zelfstandigen.
het kabinet hier volledig ongemoeid
Een keuze werd niet gedaan. Als reagelaten of anders hebben ze het wel
gerende heb je echter wel de mogeheel goed weten te verbergen.
lijkheid je voorkeur te laten blijken.
Maar terug n'aar de richtlijn gelijke
beloning. Zeven van de Negen landen
Ik kies duidelijk voor de geweldige
zijn in gebreke gesteld. Alleen Itanaam
en wel om de vollië en Ierland vallen buiten de prij- gende DH10CRATEN,
redenen:
zen. Italië en Ierland? Is daar de
situatie van de vrouw dan zo ideaal? - Een naamsaanpassing, waarbij
slechts de twee zessen ·wegvallen,
Nee - dat ·wil daarmee helemaal niet
gezegd zijn. Wij zijn er alleen maar
is het meest voor de hand liggend
op uit - en kunnen in directe zin nu
en de kans op verwarring met ~en
eenmaal niet meer doen - ervoor te
vermeende nieuwe partij is nihil
zorgen dat de wetgeving in orde is.
de
naam is een afgeleide van het
Daarna moeten de vrouwen zelf, haar
woord
"demos", hetgeen ongetv1i jorganisaties en de vakbonden wakker.
feld een ieder aanspreekt.
worden om dit nieuw-verworven recht
ook werkelijk, soms letterlijk, te
- het karakteriseert het wezenlijke
van de partij het best.
·
gelde te maken. Dat op dat gebied
hier in Nederland nog veel werk aan
Tenslotte
vind
ik
het
gesuggereerde
de winkel is, blijkt alleen al hier~ alternatief Zelfstandigen meer een
uit dat de afgelopen jaren slechts
naam voor een partij, die in het leenkele tientallen vrouwen een beven
is geroepen voor middenstanders.
roep op de bevoegde instanties hebben gedaan om haar recht te zoeken.
Ik heb sterk de indruk dat de vrouHarry van 1/oerden,
wenbeweging in ons land er veel meer
Alphen a/d Rijn.
achteraan zou kunnen zitten om de
vrouwen in te lichten over de mogelijkheden en hen aan te moedigen
BEKENDHEID MET KANDIDATEN
er gebruik van te maken.
Maar laat ik niet alleen over NederOp de ALV te Amsterdam is de HBland spreken. Denk U eens in wat de
resolutie 1 verworpen. De enkele
situatie van veel vrouwen is in
voorstemmers kwamen hoofdzakelijk
Griekenland, Spanje en Portugal, de
uit ver van de Randstad gelegen
drie nieuwe Lid-Staten die in het
Regio's. Hun motto was: het kwade
begin van de jaren tachtig tot de
met het goede te verenigen, nl. hoe
Gemeenschap gaan toetreden en die
dan ook meer informatie te verkrij~
dus eerlang ook onder het regiem
gen over de kandidaten voor een
van de drie 'vrouwen-richtlijnen'
verkiezingsronde. Hun standpunt was
zullen vallen - een regiem dat daar
allerzins begrijpelijk - de Europese
een ware omwenteling teweeg zal
kandidaten b.v. werden all ee.n in
brengen. De Europese Gemeenschap
Hilversum aan de leden voorgesteld,
als actiecentrum voor meer dan de
wel een beetje uit de buurt voor de
helft van de bevolking, namelijk
1eden uit Leeuwarden; t1aastri cht,
voor de vrouw - had U het zo al
t1i dde 1burg, etc.
eens bekeken?

Met de verwerping van de HB-resolutie 1 blijft het probleem van bete-•
re informatie over de kandidaten
overeind staan. Daarom lijkt het
mij nuttig en noodzakelijk dit probleem zonder verdere vertraging te
behandelen.
Mijn voorstel is de kandidaten in
de gelegenheid te stellen zich in
alle regio's persoonlijk voor te
stellen en wel in een plaats, vast
te stellen door het betreffende
regio-bestuur.
Ik ben mij er wel van bewust dat dit
voor de kandidaten een zware· belasting betekent, m.i. echter niet te
zwaar. Zij, die van politiek hun
beroep willen maken, zullen zich
hiervoor extra dienen in te spannen.
De allereerste voorwaarde is - naast
publikatie in de Democraat van de
gebruikelijke gegevens en een beknopte motivatie door de kandidaten
zelf te schrijven - dat de kandidaten zich aan hun kiezers voorstellen,
in de eerste ronde dus aan de leden
van D'66 op de te beleggen vergaderingen in de regio's.
De kandidaten, die dit niet wensen
te doen of het te veel moeite vinden
zullen dit dan wel aan de stemmingsuitslag merken.
t1et deze methode - we 1ke tevens extra werk en kosten voor de regio's
inhoudt - kunnen wij tegemoet komen
aan de terechte wensen van de leden
in het gehele land.
Daarom zou ik het HB willen verzoeken dit voorstel ter diskussie te ·
willen stellen.
Frans Dingemans
t1ui derberg.
SP LIJ TZWM1?
In de democraat van oktober werd door
Henk Potman bezwaar gemaakt tegen het
houden van een congres op zondag, en
wel op principiëel-godsdienstige
gronden.
Op het eerste gezicht een goed democratisch recht, maar toch schuilt er
een addertje onder het gras.
Als iemand een bepaalde dag niet gel eg en komt, om ~1e 1ke reden dan ook,
hetgeen waarschijnlijk voor de meesten van ons wel eens geldt, dan is
dat jammer.
Doch, als men tegelijkertijd zijn
redenen z6 zwaar wil laten wegen dat
hierdoor zelfs morele druk voelbaar
wordt, dan is dat naar mijn overtuiging lijnrecht in strijd met de aard
en het karakter van een politieke
partij als D'66.
~Jaarmee tevens gezegd wil zijn hoe
nodig het is onze uitgangspunten eens
duidelijk onder woorden te brengen.
Niet wereldschokkend, misschien wat
laat, toth naar mijn overtuiging belangrijk genoeg om te signaleren.
Hein Abbring,
Soest.

•
20

LOSSE FLODDER KRITIEK
Als je wat er de laatste tijd over
0'66 gezegd en geschreven is gevolgd
hebt, valt iets bijzonder op.
Dat is de onuitputtelijke energie
waarmee het onderwerp "de identiteit
van D'66" aangesneden wordt. D'66
hoeft eigenlijk zelf niet meer over
z'n identiteit te diskussi~ren, dat
doen anderen al meer dan genoeg.
Bepaalde politici van andere partijen scoren wat dat aangaat soms·hoog.
Neem .bijvoorbeeld de heer Van Houwe14ngen die D166 afdoet als een modernistische lege huls. Op mijn
beurt zou ik de heer Van Houwelingen
een losse flodder willen noemen om
dezelfde terminologie a1s de heer
Van Houwelingen te gebruiken. Maar
· ook bepaalde journalisten weten over
dit onderwerp mee te praten.
Laatst zag ik een artikel van Harry
van Wijnen, meestal een prima journalist overigens, over D'66 .. Ik
begon gretig te lezen, maar dat
gretige zakte snel af, het hele
artikel over "de identiteit van D'66"
had ik al veel vaker gelezen en gehoord. Nu is het natuurlijk prima
dat er over D'66 geschreven en gepraat wordt. De media richten zich
toch al teveel op de drie grootste
'partijen, alsof de kiezers al voor
een drie-partijen-stelsel in Nederland gekozen hebben. Gelukkig wijst
de groei van 0 '66 wat dat aangaat .
anders uit.
Naar ik ontkom niet aan de indruk
dat degenen die,over 0'66 praten en
schrijven niet de moeite nemen zich
werkelijk in D'66 tè verdiepen.
Misschien moet men nog wennen aan
D'66 als betrekkelijk nieuw gebeuren
in de Nederl,ndse politiek. Dit
oppervlakkig, soms wat dom, benaderen
van D'66 komt de duidelijkheid omtrent het werkelijke karakter van
D'66 niet ten goede. Dat die benadering verandert, vooral van de. kant
van bepaalde personen, zal een hele
goede zaak zijn, want D'66 is een
realiteit waar in de politiek niet
om heen te gaan is, zeer zeker ook
na de volgende verkiezingen.
Rob Smits,
Titiaanstraat 23 1I,
Amsterdam.
DE (KERN)WAPENS VAN DE NATO:
DE WERKELIJKHEID IS ALTIJD
INGEWIKKELDER
.
door F. Egter van Wissekerke.
Op gevaar af een uiterst ingewikkelde materie zó beknopt - als voor dit
blad past - te behandelen, dat de
werkelijkheid onaanvaardbaar geweld
wordt aangedaan, wi 1 i.k toch reageren op. enkele uitspraken gedaan in
het februari- en het maart-nummer.

Allereerst iets over de inhoud van
paragraaf 5.?A (blz.20) van het Europees Programma 1979. Terecht wordt
daar in ~e derde alinea gesteld dat
een 1:1 verhouding·niet op elk ter~
rein nodig is, maar dat een evenwichtiWe situatie moet worde'illië="
reikt waarin naar het gevoelen van
beide' partijen de één niet sterker
of zwakker is dan de ander."
Die laatste zin maakt hêt hele betoog weer ondui.delijk:
Géén 1:1 verhouding, wêl evenwicht,
doordat beiden zich even sterk voelen
Het lijkt beter er op voorhand van
uit te gaan dat de NAVO zich een relatief ·Zwakkere positie kan veroorloven, omdat het een defensief bondgenootschap is en een strateg1sch
defensief nu eenmaal - gelukkig ook bij een "onderwicht" uitvoerbaar
is.
In de laatste alinea van paragraaf
5.5D (blz.21, rechter kolom) wordt
de al in 5.5C gel~gde "link" tussen
conventionele capaciteit en het
terugdringen van de rol van kernwapens afgesloten met een pleidooi
vöör beter conventionele anti-tankwapens etc. en tégen het neutronenwapen. Hoewel vermoedelijk goed bedoeld, ook hier weer vaagheid en onduidelijkehid: Wat wordt met "etc."
bedoeld? Waarom wordt niet nadrukkelijker afstand genomeh van de huidige "flexible response", die het al
t~ grote conventionele onderwicht
tracht te compenseren met (tactische)
kernwapens? Beseft men wel voldoende
dat deze wapens niet alleen ethisch
en milieutechnisch gezien onverantwoord zijn, maar bovendien juist
voor de door de NAVO te voeren verdedibing onbruikbaar zijn, .dit met
i nbeg·ri p van de neutronengranaat?
Is D'66 ook nadrukkelijk bereid de
onvermijdelijke hogere defensielasten
op te brengen, die verbonden zullen
zijn aan de ïn dit programma gedane
uitspraken?
~1et het bovenstaande heb ik ook a1
wat commentaar gegeven op.de ingezonden brief" DE WAPENS VAN DE NATO"
van J.G. Keppler (februari-nummer
blz.27). Deze gaat er wel heel gemakkelijk van uit dat de neutronengranaat - in het voorbijgaan ook nog
extra versluierend "een anti-tank
granaat" genoemd - de atoomdrempel
, niet zou verlagen. t1aar zelfs als
dat waar is, dan betekent inzet van
neutronengranaten in elk gevar-overschrijden van die drempel. En men
moet we 1 hee 1 na·i ef zijn te denken
dat het Warschaupakt niet onmiddellijk nucleair zal terugslaan. En
juist dàn is de chaos zodanig dat er
van een georganiseerde verdediging met of zonder technologisch moderne
afweerwapens - geen sprake meer zal
kunnen zijn.
Ook J.Wiegers. (maart-nummer, blz.1415) reageert op Keppler's betoog.
Hij (of zij?) noemt tactische kernwapens 'vechtwapens' en is bang dat

ondanks alle waaroorgen commandanten
te velde onverhoopt ook zànder politieke toestemming "op de knop zullen
drukken". Het laatste is vrijwel
ondenkbaar, het eerste - zie boven eigenlijk ook.
De enige zinnige rol aan strategische
èn tactische kernwapens toe te kennen, is dat zij een (eerste) gebruik
door de tegenstander door "afschrikking" verhinderen. tléér moet men er
niet van verwachten en vandaar ook
het belang van SALT en MBFR. Vooral
bij die laatste onderhandelingen kan
het afruilen van NAVO-kernwapens
tegen WP-tanks een nuttige exercitie
blijken.
Ik ben me ervan bewust dat met het
bovenstaande nog maar zeer parti~el
en te beknopt op de gehele - zeer
complexe - problematiek is ingegaan.
Belangstellenden verwijs ik graag
naar de februari- en maart-uitgaven
van CARRé, het blad van de Nederlandse Officieren Vereniging, waarin
ik in twee artikelen een lans heb
gebroken voor afzien van het eerste
gebruik van tactische kernwapens aan
NAVO-zijde en voor een nieuwe strategie- i.p.v. die van de "flexible
~esponse"- nl. een strategie van·
"niveau-gebonden afschrikking."

LEESBAARHEID
Prachtige diskussie over leesbaar~
heid. Geweldig proza is het gevolg.
Wat denkt u van deze:
·
"Streven naar een maksimaal aantal
woorden per zin (bijv. 10) vind ik
altijd een goede discipline, bovendien is het zeer karaktervormend
want je moet e1ke 10 ~morden Hee;
besluiten of er nu wel of niet een
p.unt achter moet".
Ditmaal kwam die punt wel erg laat.
Volgens mijn tell·ing werden er in
de drie zinnen van de eerste alinea
118 woorden gestouwd. Dat is een
gemiddelde van 39,3 ~1oorden per zin.
Sorry Pauline, maar na die alinea
ben ik maar opgehouden.
peter van dabben de bruijn
(emmeloord).
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JAN DIRK van KETWICH VERSCHUUR
D'66 BURGHIEESTER IN WAGENINGEN
Wageningen was op maandag 2 april
0'66 stad. Dat was heel duidelijk
te merken. De installatie van Jan
Dirk van Ketwich Verschuur was behalve een feest voor de Wageningse
bevolking toch heel duidelijk een
0'66 feest. Er waren, en men kon
haast niet anders verwachten, oneve·nredig veel Democraten samengestroomd
in de grote zaal en later in de foyer
van schouwburg Junushof.
In een hele reeks van sprekers was
het Laurens Jan Brinkhorst als eer~
ste die de nieuwe Wageningse·burgemeester namens de Tweede Kamerfraktie en 0'66 van harte geluk wenste
.met ziJn benoeming.
Foto: loko Van den Anker en Jan
Dirk van Ke,twi eh Verschuur,

BOEKEN,BOEKEN,BOE~EN,BOEKEN,BOEKEN

DE KOGEL DOOR DE KERK? De opstand
in de Nederlanden en de rol van de
Unie van Utrecht 1559-1609. Door:
drs.S.Groenveld, drs.H.L.Ph.Leeuwenberg, dr.Nicolette tlout en dr.
W.M.Zappey.
Een zeer goed verzorgd en prima gedocumenteerd en geïllustreerd boek,
geschreven in opdracht van de Stichting He~denking Unie van Utrecht
1579-1979.
De Unie van Utrecht kwam in 1579 tot
stand als een verdedigend verbond
tussen een aantal opstandige Neder
landse gewesten. In de navolgende
jaren, met name van 1588 toen de Republiek der Verenigde ~e~erlanden ·
ontstond, werd de acte van dit verbond een soort grond~Jet binnen dit
nieuwe staatsbestel. De Unie v~n
Utrecht wordt dan ook wel gez~en als
de grondslag van de Nederlandse
Staat. Of dat nu wçrkelijk ook zo is,
onderzoeken de auteurs van dit boek.
Zij schetsen in het eerste deel van
het boek hoe de staatsrechtelijke,
economische, maatschappelijke en
godsdienstige toestand in de Lage
Landen was omstreeks 1559, het jaar
waarin koning Filips II .uit de Neder·
landen naar Spanje vertrok. In het
tv1eede deel vwrden de gebeurten i ss en
besohr~ven die sinds 1559 leidden
tot de sluiting van de Unie van
Utrecht, en de ontwikkelingen tussen
dat moment en de totstandkoming van
het Twaalfjarig Bestand in 1609.
Door deze opzet zijn de schrijvers
erin geslaagd na te gaan hoe de situatie van 1559 zich verhield tot
die van 1609, welke ontwikkel'ingen
tot veranderingen 1ei dden en v1e l ke
rol de Utrechtse Unie in het geheel

speelde. Zij komen tot de conclusie
dat de Unie van Utrecht eigenlijk
tot weinig vernieuwende activiteiten
heeft geïnspireerd, doch dat de
tekst van de acte met enig ~oorbe
houd als voorloper van onze latere
grondwet mag worden beschouv1d.
DE KOGEL DOOR DE KERK? is een boeiend boek. Henk Vonhoff schreef het
voorwoord. Het is uitgegeven door de
Walburg Pers, bevat 204 blz. en ca.
500 afbeeldingen, deels in kleur,
van schilderijen en prenten, kaarten
en documenten en kost f 29,50.
Marie-Louise Tiesinga

VROUWENTAAL en mannenpraat.
Verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. Door Dédé ·
Brouwer c.s. Van Gennep, 173 blz.
f 18,50
STEM~1EN VOOR EUROPA, door
Hans van der Werf.
Het Spectrum paperbacks,
160 blz.

HOE IS UI! CONTRIBUTIE OVER 1978
BESTEED?

Gemiddeld v1erd over 1978 een contributiebedrag ontvangen van
Zojuist verschenen
f 667.189 : 9.957 leden= f 67,01
per betalend lid.
Boogman, J.C. en C.A. Tamse
EMANCIPATIE IN NEDERLAND. De ontDe besteding hiervan was als volgt:
voogding van burgerij en confessioper betanelen in de negentiende eeuw.
l end lid:
27.teksten over emancipatie in NeSecretariaat
f 199.016 f 19,99
derland. Nijhoff, 236 blz. f 29,50
Fin. administratief 66.075 f 6,64
f 62.951 f 6,32
Huisvesting
Deléluze, J.
f 19.974 f 2,01
Hoofdbestuur
DE DOCTORANDUSSEN PLAAG. Een sociale Democraat
f 62.092 f 6,24
en politieke satire.
Publiciteit
f 44.822 f 4,50
Editions Saint Jacques, 64 blz.
Kostencongressen f 10.339 f 1,04
ing.
f 9,75
Adviesraad
f
9.446 f 0.95
Bijdrage regio's f 97.470 f 9,79
DERDE NOTA RUI~TELIJKE ORDENING.
Bijdrage verNota Landelijke Gebieden. D~el 3b,
f 50.000· f 5,02
kiezingsfonds
hoofdlijne~ uit de inspraak.
. Subsidi~ aan S~J.B f 48.689 f 4,87
Staatsui~geverij, 57 blz.
f• 7,50
Subsidie aan PSVI f
9.604 f 0,96
Overige uitgaven f
1.693 + f 0,17
Drupsteen, Th.G.
f 682.451 f 68,54
NEDERLANDS tULlEURECHT IN KORT
Kosten
die
ongeBESTEK. 2e herz.druk.
dekt zijngeblevenf 15.262_ f 1,53
Tjeenk Willink, 166 blz.
ing.
f 27,50
f 667.189 f 67,01
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MENSENRECHTEN
BIJEENGEGAARD DOOR KITTY WARBURG
!SIS Nederland,
Kromhout 104,
Dord~echt.

ISIS is een kollektief van vrouwen
die een informatie- en kommunikatiedienst verzorgen voor de vrouwenbewegingen op internationaal niveau.
ISIS is ontstaan tijdens het Tribunaal tegen misdaden tegen de vrouw,
dat in 1976 in Brussel werd gehouden.
4x per jaar verschijnt een Nederlandse vertaling van het !SIS-bulletin
met, naast een. uitgewerkt thema, informatie van vrouwenbewegingen over
de hele wereld.
Een abonnement kost f 20,-- per jaar.'
K.allii ttee Stop de Olympische
Gevangenis,
Rozengracht 133 I,
Amsterdam.
In 1980 worden in Lake Placid de
Olympische Winterspelen gehouden.
Voor de deelnemers is een Olympisch
dorp gebouwd - 5 cylindervormige
torens - hoog in de bergen - 300
mijl uit de bewoonde wereld.
Na afloop van de spelen zullen deze
torens de gevangenis zijn voor 500
jongeren - meest zwarte - afkomstig
uit de achterbuurten van New Vork en
Boston.
Het Amsterdamse Advokaten Kollektief
levert kritiek op een verwerpelijk
systeem van vrijheidsbeneming. als
deze.

VACATURE NOTULIST
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden van D'66, met name binnen het
hoofdbestuur, het dageli'jks bestuur,
de Adviesraad en verschi 11 ende commissies, is er behoefte aan een
derde NOTULIST ( M/V)
Zijn/haar taak bestaat uit het verzorgen van de verslaggeving van de
vergaderingen. Een en ander geschiedt in roulatie met en soms
samen met zijn/haar collega-notulist.
De financiële vergoeding geschiedt
per genotuleerde vergadering.
Reiskostenvergoeding op basis van
kosten met openbaar vervoer.
Uitvoerige informatie wordt graag
verstrekt door het hoofd secretariaat, Willem Wijermars, tel. 070858303.
Een redelijke kennis van de doelstellingen van D'66 en van de partijorganisatie is meegenomen.
Graag schriftelijke sollicitatie
te richten aan het landelijk secretariaat, Bezui denhoutseweg 195, .
Den Haag.

Stichting Burgerschapskunde,
Postbus 349,
2300 AH Leiden.
Ondanks de vele informatie die via
de pers en andere media over de
Europese verkiezingen wordt gegeven,
b1i .i kt er toch behoefte aan meer.
Daarom brengt de Stichting Burgerschapskunde een cursus op de markt,
bestaánde uit een tiental informatieboekjes, als handreiking aan
iedereen die zich een beeld wil vormen over het ontstaan en de ontwikkelingen van de Europese Gemeenschappen en de achtèrgronden van de
Europese verkiezingen.
Prijs van de cursus: f 15,--.
Vereniging Milieu· Defensie,
Postbus 20050,
1000 HB Amsterdam.
De Vereniging t1ilieu ·Defensie is
gestart met een campagne "Zonneenergie, maak er werk van". Hiermee
hoopt MD meer bekendheid te geven
aan de mogelijkheden en de noodzaak
van zonne-energie en van de daaruit
afgeleide vormen.
"De zonne-energie in de Derde
Wereld" is het thema in het aprilnummer van MD. In dit nummer wordt
tevens de vraag gesteld of eerherstel voor de Nederlandse steenkool
mogelijk is.
Losse nummers van r1D kosten: f 4,50.
De Echte Nederlandse Fietsers Bond
(voorheen ENWB),
Postbus 2000,
3800 CA Amersfoort.
In de Vogelvrije Fietser van april/
mei wordt nog eens ingegaan op de
zogenaamde status- {dus dure) fietsroutes in o.a .. Den Haag en wordt
gewezen op simpele {dus goedkope)
maar doeltreffende fietsvoorzieningen in b.v; Leiden.
De Kleine Aarde,
Postbus 151,
5280 AD Boxtel.
Voor praktische informatie over
"andere voeding" kunt u .terecht in
het lentenummer van de Kleine Aarde.
Voor f 5~-- verkrijgbaar in de boekhandel, voor f 6,50 te bestellen
via giro 52730.
Stichting Organisatie_Gescheiden
Mensen,
Groot Hertoginnelaan 17,
2517 EA Den Haag.
Deze Stichting behartigt de immateriële en materiële belanqen van
gescheiden mensen.·In het maartnummer van het door de Stichtinq uitgegeven blad "Uit balans" wordt voor-al aandacht besteed aan de alimentatieplicht en aan een recente uitspraak van de Haagse rechtbank met
betrekking tot de alimentatieplicht.

Landelijke vereniging van Wereldwi nke'l s,
Westerkade 18,
Utrecht.
"r1aak een begin met echte ontwi kkelingshulp" is het motto waaronder de
wereldwinkels de goederen uit de
ontwikkelingslanden verkopen. Op
deze wijze hopen ze de miljoenen
mensen uit de Derde Wereld aan een
menswaardiger bestaan te helpen.
Landelijke werkgroep Kritisch
Bosbeheer,
Huigenbos 229,
1102 KA Amsterdam.
Deze werkgroep wil onder meer dat
Nederland het initiatief neemt tot
importbeperking van tropisch hout,
waardoor de tropische regenwouden
in stand kunnen worden gehouden.
Wanneer de rijke landen door blijven
gaan met bet grootscheeps importeren
van tropisch hout, zullen binnen 1520 jaar de gevolgen voor de gehele
wereld onherstelbaar zijn.
De werkgroep wil graag nadere informatie geven.
Aktiegroep Behoud Margraten Plateau
Postbus 191,
6300 AD Valkenburg.
Deze aktiegroep vraagt steun bij
haar streven het Margraten Plateau
te behouden en het niet tot cement
te laten vermalen door de ENCM.
Zuid-Limburg is mooi, laat het zo
blijven, vraagt de aktiegroep.
Komitee Zuidelijk Afrika,
Da Costastraat 88,
Amsterdam.
Op verzoek van het Speciale Comité
tegen de Apartheid van de Verenigde
Naties hebben ~1artin Bailey en
Bernhard Rivers (Engelse ekonomen)
een rapport geschreven over de oliesankties tegen Zuid-Afrika.
De Nederlandse vertaling van dit
rapport is uitgegeven door het
Komitee Zuidelijk Afrika en te verkrijgen door overmaking van f 5,-op giro 600657 t.n.v. dit komitee.
De Stichting Aarde,
Oudegracht 42,
Utrecht.
De Europese Ekologische Beweging wil
meer aandacht schenken aan die ekologische aspekten welke een bedreiging vormen voor onze samenleving
in de komende decennia. Hiertoe hebben zij samen met de Stichting Aarde
een "Verklaring voor een ander Europa" opgesteld in de verwachting dat
deze visie in de bestaande politieke
partijen kan worden ingepast.
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ADVERTENTIE

22 mei

I
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Naar een nieuwe definitie van nationale
veiligheid
De vrouw en de bevolkingsgroei:
KATHLEEN NEWLAND
alternatieven voor het moederschap
Energie voor ontwikkeling:
DENIS HAYES
mogelijkheden voor de Derde Wereld
Het verlies van bouwland in de wereld
LESTER BROWN
Prijs f. 3,60 per rapport inclusief verzendkosten.
Te bestellen door storting op giro 934784 van Rabobank Maurik
t.g.v. Stichting De Wieling, rek.nr. 34.11.05.449 onder vermelding van het nummer.
LESTER BROWN

DEMOCRAATJES
door Marie-Louise Tiesinga
Ik heb me de afgelopen weken eens
bezig gehouden met alle Democraten,
Democranten, Nieuwsbrieven en wat
meer onder bloeiende en milieuvriendelijke namen uit regio's en afde- ·
lingen de "echte" Democraat bereikt.
Het is verbluffend zoals dat groeit
en bloeit. Ik heb diep respekt gekregen voor al die aktiviteit die
op dit terrein wordt ontplooid en
stel me voor regelmatig een greep te.
doen uit dit D'66-nieuws. Al dit
soort uitingen staat de laatste maanden zonder uitzondering bol van
grondslagendiskussies. Op andere
plaatsen wordt daarmee echter al zoveel ruimte gevuld, dat ik ze hier
maar oversla. Daar gaan we· dan.
- Toch de baas
... "Op 10 februari sprak onze wethouder Gerrit Jan \·Jo lffensperger
tijdens een demonstratie van het
Comité Huurbescherming enkele duizenden mensen toe. Al waren daar
maar een paar mensen vertegenwoordigd, toch voerde D'66 er van alle
partijen de boventoon. Telegrammen
van ons onvolprezen kamerlid Erwin
Nypels en van de Adviesraad werden
met applaus begroet".
Afde1ing Amsterdam,
d'Olifant maart 1979.
Hoewel de Drenthse Democraat,
"Democrant" genoemd, a1weer aan het
vierde nummer van dit jaar bezig is,
wil ik u toch nog wijzen op twee
zeer lezenswaardige artikelen uit
het januari-nummer. Op blz. 12 een
artikel van de hand van Jan Vis,
getiteld "De bestuurspyramide •...
niet iets om gelukkig mee te zijn".
Vis bekommentarieert daarin ook de
artikelen van'Jan Glastra van Loon
in NRC-Handelsblad van 2, 3 en 4
januari 1979, waarin deze een pleidooi voerde voor een bestuursreorganisatie die zal neerkomen op een
verzelfstandiging van de beleidsuitvoering. Op blz. 32 van deze Democrant zet Jan 1·1ulder op heldere wij-

1)

22 mei

2)
3)
4)

23 mei

26 mei

ze uiteen wat de Adviesraad.van D'66
doet en geeft daarin een samenvattend oordeel na twee jaar lidmaatschap. Een prima idee.
- Een aardige uit de ledenkrant van
D'66 Utrecht: "Europa: ski-piste
zonder sneeuw".
- Tot slot: de beddenaktie van de
afdeling Amsterdam, voorafgaand aan
het Congres, in Democraat en d'Olifant onder de titel: "Deel je bed
met een Democraat" heeft voor een
ieder zeer bevredigende resultaten
opgeleverd. Bedankt Amsterdam!

28 mei

28 mei
28 mei

28 mei

SPREEKBEURTEN
vervolg van

pag~
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28 mei
29 mei

Jan Terlouw

18 mei

VEENDAM
20.00 uur

18 mei

Chel Mertens
HOORN .
Afdelingsvergadering
BEMELEN
Bert van Wijk
(forum)
Europahuis
20.00 uur
ROTTERDAM
Aar de Goede
Clubzaal van
Café Engels
Stationsplein
20.00 uur
RAALTE (forum) Suzanne De.kker
De Leeren Lampe
20.00 uur
Doeke Eisma
APELDOORN

18 mei

21 mei

21 mei
21 mei
21 mei

21 mei
21 mei

Nico Wegter
TERNEUZEN
Burgerzaal
Gemeentehuis
20.00 uur
Hein van
BUNNIK
Oorschot
(forum)
HARMELEN
(forum)
Dorpshuis
20.00 uur

Guus Braakman

30 mei
30 mei

CASTRICUM
(foruin)
Gemeentehuis
20.00 uur
DELFT
S.S.R.O.
Waagtheater
·20.00 uur
LEIDEN (forum)
Minerva
Breestraat
20.00 uur
DRONTEN
De ~leerpaa 1
lokale t.v.
17.00 uur
DEN HAAG
Amicitia
Westeinde
20.00 uur
VEENENqAAL
(forum)
20.00 uur
CAPELLE a/d
IJSSEL
Ontmoetingscentrum 'De
Speelman' ·
Duikerlaan
20.00 uur
WE ESP
P.O.C.
Herengracht 36
20.00 uur
MIJDRECHT

Jan Laurens
Brinkhorst
Herman Schape

Herman Schaper

Aar de Goede

Aar de Goede

Suzanne Dekke
Jan Glastra
van Loon

Doeke Eisma

Arie Manten

Aar de Goede
ALKMAAR
Restaurant
Het Gulden
Vlies
Mauritsstraat
20.00 uur
Aar de Goede
ENSCHEDE
DELFT

30 mei

HEILOO
Open Huis
Winkelhof
't Los
20.00 uur
J31 mei : Zeeland

Suzanne Dekker
Maarten
Engwirda

Suzanne Dekker

1 juni: ARNHEM

Aar de Goede.

1 juni: SCHAGEN
(forum)

Suzanne Dekker

1 juni: KATWIJK
Hein van
Oorschot
(forum)
Open .Jongeren
Centrum
5 juni: AMSTERDAM
Krasnapolsky
20.00 uur

Slot campagne
o.a. Aar de
Goede

Deze lijst heeft niet de pretentie
volledig te zijn.

24

-

JAARGANG 12
NO. 5

JUNI 1979

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66
STICHTING

WETEN

SCHAPPELIJK BUREAU d~~
Het hoofdbestuur opent de kandidaatstelling voor
de functie van:

0'66 EN DE JONGEREN

VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR

Op het najaarscongres 1979 treed de partijvoorzitter Jan Glastra van Loon af en is niet herkiesbaar.
Omdat het hoofdbestuur de verkiezing van een nieuwe
voorzitter van groot belang acht, maakt het de kandidaatstelling nu reeds bekend. Het ligt in de bedoeling de presentatie van de kandidaten reeds in
de Eerste Congresdemocraat van september 1979 te
starten, opdat de leden zich grondig kunnen orienteren op hun keuze. De formele termijn eindigt ingevolge het huishoudelijk reglement op 28 september
1979.
Wij verzoeken de kandidaten echter zich eerder aan
te melden, bij voorkeur vóór 25 augustus of desnoods vóór 22 september a.s., opdat publicatie in
de Eerste of Tweede Congresdemocraat kan plaatsvinden.
Op het voorjaarscongres is een motie aangenomen,
die publicatie van de kandidaten voor het Dagelijks
Bestuur in de Tweede Congresdemocraat vraagt.
Kandidaatstelling dient te geschieden d.m.v. een
ingevulde vragenlijst, die op telefonisch verzoek
door het secretariaat wordt toegezonden.

IEDEREEN IS WELKOM
op de 2e vergadering van de SWB-werkgroep
"Jongeren"
ZATERDAG 16 JUNI in restaurant
VREDENBURG inUtrechtom10.30uur.
De voorlop1ge gespreksonderwerpen zijn:
- kamerstuk over Jeugdwerkloosheid
- verdere opbouw van de werkgroep.
Wij hopen zowel voor- als tegenstanders van
TCD 4 en/of TCD 5 te zien verschijnen.
Overigens willen wij nog eens benadrukken·, dat
in de vergaderingen welliswaar voorna~elijk
jongerenproblematiek behandeld wordt, maar dat
wij ook verwachten dat ouderen zich hier voor
interesseren en de vergaderingen zullen bijwonen.
Else Kuiper
Bas van Vliet
coördinatoren (voorlopig)

INHOUD
VERKIEZINGSUITSLAGEN OP
11 JUNI IN UTRECHT
De verkiezingsuitslagen worden op
een wat merkwaardig tijdstip bekendgemaakt.
MAANDAGAVOND 11 JUNI is iedereen
welkom in UTRECHT in café-restaurant FORMENTOR, gelegen in het
nieuwe muziekcentrum aan het Vredenburg (naast Hoog Catharijne), aanvang 19.30 uur.
Daar laten we de verkiezingsuitslagen over ons heen komen en kunt U
onze Europese parlementariër(s?)
feliciteren met het bereikte resultaat.

CAMPAGNE
blz.
UIT DE FRAKTIE
DE PARTIJGANGER
DE LEDENWERFAKTIE
ONZE GAST
DE ADVIESRAAD
HET HOOFDBESTUUR .
STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU D'66
HET P.S.V.I. in het HART
van deze DEMOCRAAT
PARTIJSECRETARIAAT
BUREAU SWB D'66
BUREAU PSVI D'66
BEZUIDENHOUTSEWEG 195
2594 AJ DEN HAAG
TELEFOON: 070 -

858303

2
4
8
10
11
12
14
16

-
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COLOFON

CAMPAGNE

De uitgave van de Democraat geschiedt
, onder verantwoordelijkheid van een
door het Hoofdbestuur benoemde redaktieraad die als volgt is samengesteld CAMPAGNE EUROPESE VERKIEZINGEN
Piet van Baarsel
·
· ~---~------------------------Ernst Bakker
7 juni
Frank Baas
Nu U deze Democraat ontvangen hebt,
Marie-Louise Tiesinga
hebben de verkiezingen plaatsgevonJan Veldhuizen
den.
Stijn Verbeeck
Wij sluiten ons daarom graag aan
Als sekretaresse is aan de redaktiebij de woorden van Aar de Goede, in
raad toegevoegd:
de onzekerheid hoe het allemaal is
afgelopen. Daarani komen we er in de
Kitty Warburg.
volgende Democraat op terug.
Korrespondentie, kopij e.d. richten
BEDANKT, iedereen die zich heeft
aan het redaktiesekretariaat van
ingezet en voor de overigen:
jammer, dat U er niet bij was.
De Democraat
Bezuidenhoutseweg 195
§!8Q_!~QQQ~QQQ __ :_f~-~§~QQQl
2594 AJ Den Haag.
Ongeveer 1350 leden hebben met elVERANTWOORDELIJKHEID
kaar f. 70.000,- gestort op giro
D~ redaktieraad draagt de eindverant1.000.000. Een gemiddelde van
woordelijkheid voor inhoud en opname
~ f. 52,-, een niet geringe bijdravan publikaties in de Democraat. Het
ge~ Ook hiergeldt, hartelijk dank
moet duidelijk zijn dat deze verant_;
voor Uw giften.
waardelijkheid zich niet uitstrekt
.Echter,de campagnebegroting·ging
· tot bijdragen van het Hoofdbestuur,
uit van een uitgave-mogelijkheid
frakties in vertegenwoordigende livan f. _170.000,-. Dit bedrag is als
chamen, het SWB-bestuur, het PSVIvolgt samengesteld:
bestuur, de Adviesraad en andere
officitile partijorganen. Al deze bij- bij'drage uit de
dragen zijn als zodanig herkenbaar
partijbegroting
f. 50.000~aan het rubriekshoofd.
aanwezig
in
verOok de inhoud van ingezonden brieven, kiezingsfonds
15.000,die steeds· de naam van de sèhrijver
bijdrage
van
vermelden, valt buiten de verantwoor- 12.000 leden
105,000,delijkheid van de redaktieraad.
Voorzover er enig mi svers.tand omtrent
maakt tesamen
f. 170.000,-de redaktionele verantwoordelijkheid
mocht. dreigen, worden de titels van
~Jij mi ss en nog de bijdragen van
bijdragen die buiten die verantwoordelijkheid vallen, voorzien van een* 10.650 leden en zitten nu (nog) met
een gat van f. 35.000,-.
DE· DEt~OCRAAT
Mogen wij ook.op U (van de 10.650)
De Democraat wordt grati_s toegezonden een dringend beroep doen Uw bijdrage
te storten op
aan a11 e Jeden 'van D'66. Ni et-leden
kunnen zich abcrineren voor f 25,-~
GIRO 1.000.000 t.n.v. DE
per jaar.
-----------------------------PE~NINGMEESTER VAN D'66 te
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
het sekretariaat voor f 3,-- per stuk. ------~----------------------____________________ _
WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT?
De Democraat verschijnt 10x per jaar. DOE HETNU-DOE HET ROYAAL !!
Democraat nr. 6 verschijnt: 5-7-1979.
Het is toch overbodig dm te vermelSluitingsdatum kopij: 18-6-1979
den dat je ook je lasten democratisch verdeelt?
ADVERTENTIETARIEVEN
Wees verder niet bang dat er misschien te veel binnenkomt: er komt
1/1 pagina: f 500,-beslist een volgende verkiezings1/2 pagina: f 300,-- liggend
campagne!
1/3 pagina: f 250,-- staand
.1/4 pagina: f 200,-- liggend
Jan Veldhuizen
1/6 pagina: f 150,-- staand
campagneleider
Kontraktprijzen op aanvraag, verkrijgbaar.
Plaatsing van advertenties is mede
.onderworpen aan de goedkeuring van
dEl· redaktie.
_gs~-~~~@
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OPLAGE 14.000

GIRO 1.000.000

BEDANKT, DEMOCRATEN
Als deze "Democraat" bij.u in de
bus rolt zijn de verkiezingen voor
het Europees Parlement gehouden, de
officiële uitslag nog niet bekend,
maar de resultaten staan zo goed
als zeker vast .. Haalden we één,
twee of ?.zetels?
Op het moment dat dit stukje wordt
geschreven - 21 mei - zitten we nog
midden in de aktiviteiten; de twee
zwaarste weken komen nog! ,
·
Toch wil ik u allemaal nu reeds bedanken voor uw fantastische inzet
om de verkiezingen voor D'66 te
doen slagen. Ik weet uit de dagelijkse ervaring van de laatste maanden hoe je van 's morgens vroeg tot
in de nacht moet sjouwen om "aan de
bak" te komen: zo'n veertig spreekbeurten tot in a11 e hoeken en gateri
van het land, werkbezoeken aan vrijwel alle provincies (hulde voor de
vrijwel altijd goede keus van onderwerpen door de regio's en de orga-'
nisatie daarvan!) een kle-ine dertig
(!)radio-uitzendingen, een stuk of
tien TV-optredens, talloze interviews in dagbladen, weekbladen,·
studentenblapen en allerlei publiciteitsorganen, enz. enz.
Toch bekruipt je bijna dagelijks de
twijfel of het allemaal wel genoeg
is; je mag je immers niet baseren
op de mooie prognoses! Stel je voor
dat we "MAAR" stijgen van 5,4%
-laatste verkiezingen- naar 7,8
of 7,9%, dan winnen we weliswaar
"4 (!) kamerzetels, maar toch net
niet die tweede zetel in het Europeès Parlement. Een prachtige winst,
maar toch zullen we dat allemaal
als verlies voelen. Die tweede zetel moeten we halen om er iets van
te kunnen maken. Ik heb dat topje
van de berg van aktiviteiten mogen
zijn; de berg zelf was u allemaal
samen: de duizenden aktieve leden,
de afdelingen, de regio's, verschillende werkgroepen - met name de
werkgroep Europa-, de campagnecommissie, het Hoofdbestuur, het
partijsecretariaat en vooral niet
te vergeten mijn medestrijders
Suzanne Dekker, Herman Schaper,
Doeke Eisma, Werner Uerz en de vele
anderen op de lijst.
Ook de Tweede Kamer-fraktie heeft
zich niet onbetuigd gelaten.
Hoe dan ook: we hebben er a11 emaa 1
hard voor gesjouwd, de partij was
bruisend van aktiviteiten!
In een va 1gen de "Democraat" hoop ik
u onze werkplannen voor de komende
tijd te kunnen voorleggen. Hopelijk
namens een sterke fraktie in het
Europees Parlement.
Hoe dan ook, we gaan hard aan de
slag! 7 Juni was niet de afsluiting
maar het begin. Ik hoop dat u allemaal dat met mij eens bent en dat
ook in de nabije toekomst zult la. ten merken·!
Aar de Goede.
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WIE IS DE SCHOONSTE 7

Niemand zal de indruk hebben dat Suzanne Dekker hier in
een spiegeltje staat te kijken terwijl ze zingt: 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ... '. De vraag is dan ook
veel eerder: wie is de minst vuile in het land? Rijn,
Maas, IJssèl, Schelde, noem ze maar allemaal op. Dievraag
werd op 24 mei in Wijk bij Duurstede niet beantwoord .. Wel
werd daar deze foto genomen, waarop v.l.n.r. Hans Bauer,
Jan Terlouw, Suzanne Dekker en Arie Manten. De laatste is
zoals velen bekend, sinds 1970 lid van de Staten van
Utrecht en sinds 1978 voorzitter van de D'66-fractie in
die Provinciale Stiten .
. Hans Bauer is secretaris·politiek van de afdeling Zeist
en die afdeling is de initiatiefnemer van de happening
met grote en kleine flesjes.
Een grote groep fietsers begaf zich op Hemelvaartsdag
vanuit Zeist, maar ook uit Driebergen, Doorn, Maarn,
Bunnik, Odijk, Houten en Leersum naar Wijk bij Duurstede,
naar de pont over de Rijn. fen democraat nam daar een
watermonster, gaf het aan Arie Manten, die·het op zijn
beurt aan Jan Terlouw gaf, die verklaarde dat ook landelijk dit milieuprobleem niet is op te lossen. En met die
woorden gaf hij de fles door aan Suzanne Dekker. Daar
kwamen nog eens 24 kleine flesjes bij voor al die mensen
die straks van~it Nederland met Suzanne naar het Europees
Parlement gaan, en die ook moeten weten hoe schoon het
Rijnwater is.
Jan Terlouw hoopt dat een rechtstreeks gekozen Europees
Parlement de politieke middelen en mogelijkheden zal·
vinden om te bereiken dat de Rijn zijn functie als leverancier van drink- en oppervlaktewater weer optimaal zal
kunnen vervullen.
Suzanne Dekker antwoordde dat zij hoop heeft dat erbinnen
afzienbare tijd daden gesteld kunnen worden, zodat er bij_
een eventuele volgende manifestatie schonere Rijnwatermonsters genomen kunnen worden. Maar zij·merkte ook op
·dat de vervuiling helaas niet beperkt blijft tot de Rijn.
Hans Bauer tenslotte bedankte iedereen voor zijn medewer.:.
king aan deze bijzondere happening. Het is niet de eerste
keer dat de afdeling Zeist een aardig initiatief neemt.
Het moet de initiatiefnemers - die wij geluk wensen - voldoening geven dat opnieuw velen zo spontaan in actie twamen. Het geeft bovendien hoop voor het milieu.

INGEZONDEN ••••••••••••• , ••••••••••••

D'66 EN ROZE ZATERDAG
De PvdA, VVD, CPN, PSP, PPR en een
aantal maatschappelijke groeperingen
waren bij de demonstratie in Roermond. D'66 was niet van de partij.
Ik vind dat, om wat voor redenen
D'66 niet meegedaan heeft dan ook,
zaken voor een partij als D'66 een
kwalijke zaak. Als D'66 op één punt
sterk is, is dat wel op het,gebied
van de geestelijke vrijheden.
De roze zaterdag was een demonstratie tegen de schromelijke uitspraken
van een paar kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, die met deze uitspraken de individuele ontplooiingsrechten van homosexuelen ontkenden.
0'66 heeft het image voor minderheid~groeperingen op te komen en dat
image heeft D'66 niet onterecht.
Maar juist ·in een zaak als deze,
waar rechten ontkend worden waar
D'66 juist een vurig voorstander van
is, vind ik dat j~ist een partij als
D'66 mede op de bres moet staan. De
'
I
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indruk wordt op deze manier gevestigd dat D'66 wat dit soort zaken
betreft net als de conventionele
partijen afzijdig wenst te blijven.
Ik zeg: "de indruk wordt ge~estigd:
want D'66 wil in dit soort zaken
niet, afzijdig blijven, kan het ook
niet. Maar toch de media hebben het
gebeuren in Roermond uitgebreid verslagen. Het is vrijwel zeker dat
velen gedacht hebben: "wat, is 0'66
niet va~ de partij, ik meende dat
D'66 zo op kwam voor minderheids·
groeperingen."
Afgezien van het feit dat D'66 principiëel bij dit soort dingen present
hoort te zijn, is het ook zaak present te zijn omwille van het image.
Dit soort gelegenheden zijn, gezien
de enorme publiciteit prima om D'66
meer naar buiten toe te manisfeste:ren.
De volgende keer beter!
Rob Sinits
Titiaanstraat 23''
Amsterdam·

lg ~ ~ JJJIJJJJl
RADIO&TV
In de Democraat nr. 4 werden data
vermeld waarop de uitzendingen uiteindelijk niet hebben plaatsgevonden.
Dit werd veroorzaakt door de extra
toewijzing van zendtijd in het kader
van de Europese Verkiezingen, waardoor de geplande data kwamen te vervallen.
~~QIQ
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- vrijdag 22 juni 18~50 - 19.00 uur
'Over dè uitzenddata nà het zomerreces wordt nog met de NOS onderhandeld.
T.V.
~~Q~~~~~Q_!
- woensdag 5 september 1979
19.50 - 20.00
- verder op 14 november 1979, 23 ja.,.
nuari 1980, 2 april 1980 en 11
juni 1980, zelfde tijd en kanaal.
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UIT DE. FRACTIE

ADOPTIE
Elida Wessel, die onder meer het onderwerp adoptie in portefeuille heeft,
mag zich een van de gelukkigste en
succesvolste D'66-kamerleden noemen,
de afgelopen weken. Bij de behandeling
van de wijziging van het adoptierecht
.kreeg zij haar voorstellen door de ·
andere partijen aanvaard. Met name
bij het aanvaard krijgen van verlaagde leeftijdsgrenzen waarop het kind
gehoord wordt dan wel medebeslissings·
recht heeft, liet de minister zich
leiden door haar suggesties.
Aan de orde was het doen vervallen
van de adoptievoorwaarde dat het kind
nieteen wettig pf natuurlijk kind
is van een der adoptanten, zodat
adoptie door de stiefouder en de
eigen ouder mogelijk wordt.
·In het debat constateerde El i da, "dat
wé in Nederl11nd langzaam over onze
aanvankP':Jke afkeer tegen adoptie
·heengtueien en het geaccepteerd hebben als een volwaardig ·rechtsinstituut dat kan en moet meegroeien met .
de maatschappelijke ontw.ikkelingen."
In Nederland is historisch gezien
adoptie' vooral ten dienste van het
kind gesteld. Vandaar dat de wet
stelt dat adoptie alleen kan worden
toegewezen indièn zij zowel uit het
'oogpunt van verbreking van de banden
met de ouders als uit bevestiging
van de banden met de adoptanten in
he't kennelijk belang van het kind is.
Deze vorm van adoptie zal waarschijnlijk in de praktijk het meest voorkomen na hertrouwen van .een der ouders na echtscheiding. In dit geval
zijn er vier betrokkenen: het kind,
de oorspronkelijke vader en moeder en
:de nieuwe ouder. Het kind staat tot
hen a11 en in re 1atie, waardoor het .
voor de rechter zeer moeilijk te·beoórdelen zal zijn, hoe juist bij deze,
vorm van adoptie de totale verbrekins
van de band bijvoorbeeld met een der
eerste ouders in het belang van het
kind is.
Om die reden betreurde El i da Wessel
het dat het kind alleen maar wordt
0ehoord, en wel vanaf zijn 14de jaar.
, En dat terwijl het hier toch van een
bi j:Zonder verstrekkende verandert ng
'sprake is voor het 'kind: het krijgt
een andere naam en verliest alle familierechterlijke betrekkingen. '
Elida Wessel vraagt om al bestaande
plannen, die leeftijd tot 12 jaar te
ve.rlagen, nu waar te maken.
Nog een stap verder ging het D'66fractielid met een amendement waarin
wordt gevraagd een voorwaarde aan de
uiteindelijke toewijzing toe te voegen, namelijk die van het niet tegenspreken van de adoptie door het kind.
zelf vanaf 15 jaar.
Ter ondersteuning van dat amendement
gaf El i da ~Jessel een reeks van argu-

menten, betrekking hebbend op het
belang van de 15 jaar als bepaalde
leeftijdsgrens.
Verder. ondersteunde El i da het voorstel
van vetorecht van de eerste ouder,
vooral gezien de nogal emotionele
omstandigheden die zich in adoptiesituaties kunnen voordoen en het recht
van omgang met het kind indien dat gewenst is.
Tenslotte vroeg Elida Wessel nog aandacht voor adoptie als een mogelijke
oplossing van het abortusvraagstuk;
en de mogelijkheid van adoptie door
alleenstaanden of door twee mensen
die anders dan wettig getrouwd
· samen .wonen.
HUURRECHT
"Verhuizen kost bedstro. Drie maal
verhuizen kost evenveel als brand.
Een goede buur blijft• beter dan een
verre vriend. Wie met buurlnans
dochter trouwt, weet wat hij krijgt;
waarmee ik wil zeggen dat een verhuizing, zeker een gedwongen verhuizing
naar buiten de buurt, een _ingrijpende
gebeurtenis is, d.ie vele onaangename
gevolgen kan hebben."
Aldus Erwin Nypels en llet debat over
bepalingen met betrekking tot huur
en .ve·rhuur van woonruimten.
He de door toedoen van het vori qe kabinet wordt vrij algemeen een sociaal
woonrecht erkend voor alle gezinnen
en andere samenlevingsvormen en voor
alleenstaanden boven 18 jaar.
Erwin Nypels vindt dat.zo'n woonrecht
meer behoort in te h<>uden dan a11 een
het verkrijgen van. passende woonruimte. Een _goede woning is een eerste
levensbehoefte voor ieder mens.
t1aa r het woonrecht behoort tevens in
te houden het recht voor mensen om
zich emotioneel te hechten aan hun
woning, hun tuin, hun buurt en buurtbewoners. Mensen maken deel uit van
een sociale structuur van hun buurt.
Buurtgebondenheid kan ontstaan omdat
men er langdurig woont, de kinderen
er op school gaan, omdat men lid is
van verschillende soorten vereniyingen, omdat het huis en de tuin van de
buren een beetje a1s ei ge,n huis en
tuin worden beschouwd. Een volledige
of gedeeltelijke afsnijding van de
contacten met de buurt kan ongewenste
invloeden hebben op de persoonlijke
ontwikkeling. Geen zorgvuldige of
vrijwillige keuze van een nieuwe woning in een nieuwe buurt kan tot persoonlijke ontwrichting leiden,
wanneer men niet in de "buurt kan
aarden of niet geaccepteerd wordt als
import."
Een gedwongen huisuitzetting, aldus
Erwin Nypels, vormt dan ook in de
meeste gevallen een zeer grote in-.
breuk op het privéleven en is daardoor dan ook een ernstige aantasting
van de woonvrijheid in het sociale
woonrecht. Gedwongen huisuitzetting
moet daarom tot het uiterste .worilen
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beperkt, voor: a11 e bewoners, ongeacht
de eigendomsvorm.
In een huurverhouding .dient gedwongen
huisuitzetting tot het uiterste·te
worden beperkt. Dat vraagt invoering
en behoud van een zeer sterke huurbescherming. Wettelijke bepalingen,
waardoor een verhuurder een huurder
uit zijn woning kan zetten zijn,
volgens Erwin Nypels, uit de tijd .
Een vorm van ei gendoms recht waarin de
eigenaar als het ware over het lot
van de huurder kan beschikken door
huisuitzetting is in een democratische samenleving maatschappelijk
niet meer aanvaardbaar. Het sociale
woonrecht hoort voorrang te krijgen
op het eigendomsrecht.
De wetgeving loopt daarin nog achter
en dient aangepast te worden in die
z1n dat de huur van woonruimte niet
opzegbaar is door de verhuurder, ook
niet wegens dringend eigen gebruik.
Het uitgangspunt dat hieraan ten
grondslag ligt is, dat de eigenaar/
verhuurder door verhuur zijn recht
op het feitelijk gebruik van de woonruimte heeft prijsgegeven. Het belang
van de verhuurder is dan gelegen in
het verkrijgen van de huuropbrengst
en in een behoorlijk gebruik. Het
verhuurde vormt voor hem een beleggin
figen bewoning is voor hem dan geen
gerechtvaardigd belang meer. Wil hij
dat, dan moet hij niet door een ander
bewoonde woonruimte kopen. De huurder
heeft zo'n groot belang bij een voortgezet gebruik, dat het niet gerechtvaardigd is dat hij moet wijken voor
een ander.
·
Nog wel gaf Erwin Nypels een paar
voorbeelden aan die hierop een uitzondering kunnen maken.
·
óok voor de· relatie huurder-onderhuurder geldt de bovenstaande filosofie, aldus de Democraat.
Wel meende Erwin Nypels dat er van
een overgangsregeling,sprake moest
zijn voor diegenen, die met het oog
op later een reeds bewoond pand hebben aangeschaft.
Verder meende hij dat gerechtelijke
procedures bij ontruiming altijd
voor rekening van de verhuurder zijn.
Verder wenste de D'66-er opname van
een regeling waardoor ook andere
samenlevingsvormen dan het huwelijk
onder dezelfde beschermingsregels
komen te va 11 en.

ZIEKTEKOSTENPREMIE VOOR
ALLEENSTAANDE VROUWEN
Begin dit jaar schreef de D'66-fractie
een open brief aan de ziektekostenverzekeraprs, die voor alleenstaande
vrouwen (waaronder ook vallen gescheiden vrouwen met kinderen), die
een particuliere ziektekostenverzekering moeten afsluiten, een premietoeslag berekenden.

UIT DE FRACTIE
Aanleiding tot deze brief vormde een
ingezonden stuk in de Volkskrant waarin een vrouw die op dit verschijnsel
gestuit was deze kwestie aan de orde
stelde. Nadere informatie bij de
Consumentenbond, die in oktober 1978
een onderzoek naar de particuliere
ziektekostenverzekeraars had ingesteld leerde dat een niet onaanzienlijk deel der verzekeraars een dergelijke toeslag hanteerde: maar niet
allen! Dit riep, evenals het antwoord van iemand uit de wereld der
ziektekostenverzekeraars op het ingezonden stuk, bij D'66 de nodige
vragen op, die in een open brief aan
deze verzekeraars werden voorgelegd.
Hierop kwam van de Nederlandse Verenigiging van Onge~allen- en Ziekte.verzekeraars (NVOZ), waarin veel van
de maatschappijen die een toeslag
hanteren verenigd zijn, eind maart
een antwoord, dat niet veel duidelijkheid bood.
Het is volgens de NVOZ aantoonbaar
dat. de vrouw een hoger ziektekostenrisico vormt. In de brief wordt dit
echter niet aangetoond. Op het D'66argument dat je vanuit verzekeringsoogpunt niet kunt spreken over "de
vrouw" werd niet ingegaan. Voor de
getrouw1e vrouw wordt compensatie
gevonden, aldus de verzekeraars, in
de solidariteitskring van het gezin.
De alleenstaande vrouw mist echter
een dergelijke solidariteitskring.
D'66 heeft de NVOZ daarom nogmaals
de vraag gesteld of niet nagegaan
kan worden in hoeverre vrouwen wat
betreft ziektekostenverzekeringen
een homogene groep vormen. Immers
wat in verzekeringskringen zelf wel
het gezinsrisico wordt genoemd, de
kosten van zwangerschap en bevalling,
kan voor de ongehuwde vrouw nauwelijks een rechtvaardiging vormen voor
een toeslag tot zelfs 30% zolang maar
1 op de 37 geboorten buitenechtelijk
is. De redenering van ·de verzekeringsmaatschappijen vervolgend zouden zij dus een lagere premie voor
de alleenstaande man moeten rekenen,
wat D'66 overigens niet bepleit.
Naar het inzicht van D'66 is een
van de basisgedachten over verzeke.ren, dat men het risico spreidt, zowel over het hele leven als over het
aantal deelnemers. Er mogen dan ook
geen toeslagen en evenmin kortingen
worden geha~teerd die worden ontleend aan burgerlijke status. Zelfs
indien alleenstaande vrouwen aantoo~
baar hogere ziektekosten zouden hebben, dan nog zou vanuit de solidariteitsgedachte, die toch ook vanouds
aan het verzekeren ten grondslag
ligt, voor alle verzekerden een en
dezelfde premie moeten gelden.
Wat heeft onze brief nu opgeleverd?
In elk geval is publiekelijk de
aandacht gevestigd op een onrechtvaardigheid die tot nog toe alleen
in de kleine lettertjes van een
polis werden vermeld.

Verder zijn de verzekeringsmaatschappijen, zoals ze schrijven,
"bereid te bezien of en in hoeverre
de situatie in de toekomst in de
door u bepleite richting kan worden
omgebogen." D'66 vindt dat wel erg
vrijblijvend. Bovendien geeft de
toevoeging "Daartoe zal een herstruc~
turering van het premietarief noodzakelijk zijn" ons zorg.
Als het resultaat van de opheffing
van de toeslag een algemene premiestijging is, is dat geen gelukkig
resultaat. Dit mag en hoeft ook niet.
Of verkeren al de maatschappijen die
deze toeslag niet hanteren in financiële moeilijkheden?
Overigens heeft ook de Consumenten~
. bond als vervolg op hun onderzoek
naar particuliere ziekteverzekeraars
waarbij zij ook op deze toeslagen
waren gestuit, een nader onderzoek
gestart en zullen zij in de nabije
toekomst in hun blad hieraan expliciet aandacht besteden.
We zijn benieuwd en blijven alert.
Loes van der Valk

BURGEMEESTERSBENOEMINGEN
De laatste tijd geven diverse D'66ers te kennen dat zij willen so 11 iciteren naar het ambt van burgemeester. Dat is positief te waarderen.
D'66 blijft voorstander van een democratisering van het openbaar bestuur en daarom ook van verkiezing
van de burgemeester. Helaas is daar
op korte termijn (en dat is voor. zichtig uitgedrukt) door de houding·
van de fracties van CDA en VVD geen
zicht op. Bij de discussie over de
grondwetsherziening inzake provincies en gemeenten enige maanden terug hebben zij bereikt dat de benoemde burgemeester nog jaren in de
Grondwet zal blijven. Aan;ezien D'66
veranderingen wil verwezenlijken door
actie binnen het bestaande bestel,
blij ft ons geen alternatief dan onzerzijds aan te dringen op benoeming
van goede D'66-burgemeesters. Wij
zijn zo vrij te veronderstellen dat
hiermee zowel een lands- als een
D'66-belang is gediend; Ook de Adviesraad heeft enige tijd geleden
deze houding uitdrukkelijk ondersteund.
Om een zo open mogelijke en doorzichtige procedure te waarborgen
heeft de fractie besloten dat
Laurens-Jan Brinkhorst~ die Binnenlandse Zaken in zijn portefeuille
heeft, D'66-kandidaten bij hun sol1i citatie behulpzaam zal zijn. t1et
het oog op de verschillende daarbij.
in het geding zijnde belangen hebben wij de volgende opzet voor
ogen:
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Indien gewenst is Laurens-Jan
Brinkhorst graag bereid tot een
gesprek met eventuele kandidaten
voordat een sollicitatie plaats
vindt.
- In dat gesprek zal nader worden
ingegaan op achtergronden, per-soonlijke kwaliteiten, het soort
gemeenten waarnaar men wil solliciteren, alsmede de politieke
haalbaarheid daarvan.
- Er zal bij de kandidaten op worden
aangedrongen om, voordat zij tot
sollicitatie over gaan, contact
te zoeken met de eventuele plaatselijke D'66-afdeling, c.q. het
regiobestuur of de provinciale
statenfractie, teneinde ook de
verantwoordelijkheden op die
nivo's gestalte te doen geven en
het 'profielschetsen' te operationaliseren.
- Nadat er gesolliciteerd is, verlopen de contacten via de raden öf
staten. De Tweede Kamerfractie
wordt dan schriftelijk op de
hoogte gehouden.
- Op gezette tijden vinden er algemene gesprekken plaats met de
minister van Binnenlandse Zaken
en de Commissarissen van de
Koningin.
De raden en/of staten worden verzocht
- vacatures, vergezeld van achtergrondinformatie aan de Tweede
Kamerfractie te rapporteren;
- nadat de desbetreffende raadsfractie met de D'66-kandidaten heeft
gesproken, een profielschetsop te
stellen die aan de fractie ter informatie wordt toegezonden.
Wij hopen met deze procedure zoveel
mogelijk met de belangen van de kandidaten, alsmede met die van de
plaatselijke afdelingen rekening te
hebben gehouden.
Binnen de bestaande politieke verhoudingen wil de fractie er zich
voor inzetten potentiële kandidaatburgemeesters zo vee 1 moge.l ijk vari
haar steun te voorzien.
~1a ree 1 Prop.
RAAD VAN STATE wordt opnieuw
uitgebre1d.
In de afgelopen jaren is het aantal
leden van de Raad van State gestegen tot 24 in verband met werkzaamheden, vooral liggende op het gebied
van de administratieve rechtspraak.
Toch blijft de beschikbare vrouw/
mankracht van de Raad van State te
gering, zodat binnenkort een voorstel te verwachten is om opnieuw 4
leden aan de Raad toe te voegen.
D:66-ers die menen aan de gestelde
e1sen te voldoen of zij die op geschikte kandidaten de aandacht willen vestigen, worden verzocht dat
mede te delen aan de D'66 fraktie
in de Tweede Kamer.
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"Het defensiebeleid van D'66 is mat,
het brengt niets nieuws, het is
conservatief". Dat is de strekkina
van de commentaren die ïk de laat~
ste tijd binnen onze partij heb
beluisterd. Ik kan me zulke gevoelens wel voorstellen, maar wil
daarbij toch het volgende ~anteke
nen:
Defensie is van een geheel ander
karakter dan de meeste andere overheidstaken. Bij milie~, energie,
ontwikkelingssamenwerking, arbeidsvoorwaarden, e.d. gaat het erom
bestaande toestanden en verhoudin.gen te verbeteren. Het is in zekere
zin dankbaar werk, want - ondanks
tegenslagen - i.s het resultaat
doorgaans zichtbaar en tastbaar.
De verwezenlijking van de zgn.
"positieve vrede" is een dynamische
taak: we proberen het menselijk bes taan verder uit te bouwen en te
verdiepen. Het is de hoofdopgqve
voor deze tijd en de na-oorlogse
generatie houdt zich terecht zeer
intens·ief juist met. deze problemen
bezig.
De "negatieve vrede", dwz. de afwezigheid van oorlog 'is, hoewel in
feite voorwaarde voor de positieve
vrede,' veel meer een statisch gegeven, dat meer dan 30 jaar na de
Tweede Wereldoorlog min of meer
gemeengo~d is geworden. Dat onder
de huidige omstandigheden defensie
noodzakelijk is v~or de vrede wordt
niet door iedereen ónderschreven en
het aantal jongeren dat ~ich serieus met de defensieproblematiek
bezighoudt is relatief gering. In
tegenstelling tot de meeste andere
overheidstaken is de doelstelling
van defensie vooral negatief: er
wordt enorm veel geld uitgegeven om
te zorgen dat er iets niet gebeurt.
Defensie lijkt dus bepaald een ondankbaar onderwero. Enkele partijen
in ons land menen' dat méér wapens
en méér geld voor defensie de beste
oplossing biedt, anderen zoeken tlet
in een extreme, rigareuze aanpak.
"Kernwapens de wereld uit, om te
beginnen uit Nederland", zegt het
IKV. En neem nou de resoluties van
het laatste PvdA-con~res, of de
"beleidsvoornemens" van bijVoorbeeld VVD, CDA en PPR: "Verminder
de- afhanke 1ijkhei d van kernwaoens
door een krachtige conventionele
defensie; leg minder accent op het
(dreigen met) eventueel gebruik van
kernwapens in de defensiestrategie~n
Nederland moet zich aktief inzetten
voor het welslagen van de SALTbesprekingen".

Alle goede bedoelingen ten spijt, ik
geloof niet dat deze prachtige kreten de oplossing van het probleem
erg veel dichterbij zullen brengen.
Op deze manier komen we er niet uit.
We zullen zówel die fantasieloze en
behoudende als die modieuze en fantastische benadering O!'Jzij moeten
zetten en ons moeten dwingen - hoe
moeilijk ook - serieus op de problemen in te gaan en te zoeken naar
realistische, haalbare en -verantwoorde 'oplossingen. In het redelijk a.lternatief ligt de taak voor D'66.
Juist ook op defensiegebied geldt,
zoals Suzanne Bischoff het zo treffend uitdrukte, dat D'66 de partij
is, die het niet behoeft te hebben
van korte termijn succesjes, maar
die bereid èn in staat is goede
langere termijn oplossingen aan te
dragen. ·Juist op defensiegebied kan
D'66 laten zien, dat het een partij
is die zichzelf respekteert en die
niet behoeft te bezwijken voor de
verleiding van de gemakkelijkste
weg. Juist omdat ,de na-oorlogse generatie voor zo'n groot deel bezig
is met de andere grote problemen
van deze tijd, is er ook de ruimte
voor een "eigentijdse" aanpak door
D'66. En juist ook omdat in het partijpolitieke spectrum zo'n groot
gat bestaat moeten wij bereid zijn
met evenveel energie en originaliteit ook het minder dankbare werk
aan te oakken. Hans van ~1i erl o deed
dat uitstekend en Laurens Jan Brinkhorst zet die 1ijn op voortreffelijke wijze voort. Maar natuurlijk
moet er nog veel gebeuren, vooral
ook wat betreft het ontwikkelen van
nieuwe idee~n .. Uit de nota van de
werkgroep Buitenland en Defensie
over de kernbewaoening blijkt wel
dat er ook inhoudelijk volop ruimte
is voor nieuwe idee~n. Die .nota be~
veel ik van harte in ieders aan~
dacht aan .. Daar wordt de problematiek zelf diepgaand besproken. Op
deze plaats wil ik met name ingaan
op de instelling, de invalshoek van
waaruit de defensieproblematiek
wordt benaderd.
r1aar al te vaak gebeurt dat ofwel
vanuit de militair-strategische
hoek ofwel uitsluitend uit een oogpunt van wapenbeheersing. Men ziet
dat ook bij de verschillende politieke partijen. Kernpunt voor D'66 .
moet zijn een geïntegreerde benadering, waarbij telkens de wens om de
vernietigingswapens ~it te bannen.
wordt getoetst aan de mogelijkheden
die de veiligheidssituatie daartoe
biedt, terwijl anderzijds elke militaire aktiviteit uiterst kritisch
wordt bezien tegen de achtergrond
van het streven naar zo groot mogelijke ontwapening. De formule moet
zijn,' niet: we moeten de veiligheid
zeker stellen en dan gaan kijken
wat we aan wapenbeheersing kunnen
gaan doen, maar: hoe kunnen we de
bewapening verminderen zonder de

veiligheid aan te ta.slmn. In deze
nuance ligt een werel~ van verschil.
Een tweede aspekt is de noodzaak
van het stellen van prioriteiten.
Voor D'66 moet die voorrang liggen
bij het verminderen van de afhankelijkheid van de kernwapens. Die
wapens zijn immers wat betreft uitwerking van een geheel andere dimensie dan conventionele wapens, vooral omdat de nucleaire effekten dikwijls nog in latere generaties hun
verwoestende werking achterlaten.
Kernwapens kunnen in de huidige omstandigheden nog niet worden gemist,
maar wel kunnen we de afhankelijkheid ervan verminderen.
~Je moeten bijvoorbeeld .niet langer
de technologische ontwikkelingen
lijdzaam afwachten, maar ze doelbewust sturen door aan de defensieindustrie opdracht te geven hun
onderzoekingen uitsluitend te richten op conventionele alternatieven .
In de derde plaats moeten we duidelijker dan tevoren onze lange termijn doelstellingen formuleren. Dat
het belang daarvan nog sterk wordt
miskend, blijkt wel uit de reakties
op een motie van Laurens Jan Brinkhorst, die de wenselijkheid van een
kernwapenvrije zone in Europa als
lange termijn doelstelling formuleerde. Op dit moment is de vestiging van zo'n zone niet mogelijk,
maar we moeten wel bereid zijn
serieus na te denken over mogelijkheden in de toekomst. Ook de uiteindelijke doelstelling van het overbodig maken en opheffen van NAVO en
\~arschau Pact - hoe ver ook nog verwijderd - is ten onrechte uit de belangstelling verdwenen. Het is
juist van essentieel belang om in
het· oog te houden waar we uiteindelijk naar toe willen werken.
·In de vierde plaats, maar dat is
waarschijnlijk het allerbelangrijkste, moeten we ons voordat we met
de aanpak beginnen, terdege bezinn'en op de werke 1ij ke aard van het
probleem. Ontwapenen is niet een
doel op zichzelf. Het is in feite
niet meer dan het bestrijden van
een symptoom en als dat niet gepaard gaat met het aanpakken van de
kwaal zelf, streven we in feite
schijnoplossingen na die zelfs
destabiliserend kunnen zijn.
Uiteindelijk gaat het erom, dat
mensen geen behoefte meer hebben
aan wapens. De behoefte aan wapens
ontstaat doorgaans in een situatie
van onrechtvaardigheid of komt
voort uit een al dan niet vermeende
belangentegenstelling. Onrecht bestaat wanneer de macht niet legitiem is en zich met geweld moet
handhaven of wanneer de rechten van
mens worden geschonden, zoals in
Rhodesi~ en Zuid-Afrika, maar ook
wanneer elementaire levensbehoeften
zoals voedsel ontbreken, hetgeen
nog steeds in grote delen van de
Derde Wereld het geval is. Al die
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situaties van onrecht drágen de
kiem in zich van militair geweld,
zowel door degenen die zo'n situatie willen handhaven, als door degenen die zich daartegen verzetten.
In het laatste geval kan geweld in
uiters.te instantie e!'!n legitieme
behoefte zijn {het verzet en de
bevrijding in de Tweede.Wereldoorlog), in het eerste geval nooit.
Ook als landen tegengestelde opvattingen of belangen hebben, of denken te hebben, kan behoefte aan
militaire macht ontstaan (MiddenOosten, Oost-West). Daarbij spelen
vaak ook prestige-overwegingen een
rol {de Franse "force de frappe").
In al deze gevallen heeft het weinig zin part.ijen ertoe te bewegen
zonder meer hun bewapening af te
schaffen, omdat er voor die wapens
een duidelijke behoefte bestaat,
die zelfs legitiem kan zijn.
~ moeten dus niet a11 een d.e wapens,
maar vooral ook de behoefte daaraan
proberen weg te werken. Wapenbeheersing kan alleen succes hebben in
nauwe samenhang met een beleid gericht op vermindering van welvaartsongelijkheid, het bestrijden van
misbruik van macht en het verbeteren van onderlinge betrekkingen,
van wederzijds begrip, vertrouwen
en ontspanning. Daartoe staat ons
een scala van middelen ten dienste,
variërend van morele of diplomatieke
steun, voedselhulp, ekonomische of
financiële bijstand tot het uitoefenen van druk. Druk, zoals door
Amnesty.International, maar ook door
diplomatieke, ekonomische en financiële maatregelen tot en met uiteindelijk boycot en embargo .. Al deze
middelen moeten naast de klassieke
methode van wapenbeheersing in enge
zin, nl. de internationale conferen;"
tie (SALT, r~BFR, CCD) in dienst worden gesteld van het veiligheidsbeleid in ruime zin.
Dus niet langer een apart beleid
voor defensie, ontwapening, buitenlandse politiek, ontwikkelingssamenwerking, ekonomische zaken, justitie,
enz., maar een geïntegreerd beleid
vanuit één centrale conceptie.
We moeten af van het sektarisch denken, van het compartimentaliseren
van het beleid in afzonderlijke
hokjes en proberen een samenhangend
beleid te maken. Dat gebrek aan
samenhang is al in 1976 door de
werkgroep B.uitenland en Defensie
onderkend {SWB-rapport: Samenhang
en Samenspel). Die analyse i~ in de
nieuwe kernwapennota van de werkgroep verder aangescherpt. Het is
daarbij essentieel voor de· geloofwaardigheid van onze partij, dat wij
bereid zijn een werkelijk verantwoord veiligheidsbeleid te voeren,.
dat noch behoudend noch modieus is
en dat ook geenszins behoeft te zijn.
Boudewijn van Eenennaam.

BOEKEN,BOEKEN,BOEKEN,BOEKEN,BOEKEN
Zojuist verschenen
Berghorst, drs. V.H. en drs. P.n.
Hommes
EUROPESE VERKIEZINGEN, Programma's
en analyse.
In dit boek zijn de programma's van
liberalen, socialisten en christendemocraten integraal opgenomen,
voorafgegaan door een inleiding
over verkiezingen en parlement.
Interessant is dat de auteurs een
vergelijkende analyse geven en een
toetsing aan de programma's voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer in
1977.
Staatsuitgeverij, paperback, 248 blz
f 25,-Beugel, E.H. van der e.a;
NEDERLANDS BUITENLANDSE POLITIEK,
Heden-en verleden.
Gebaseerd op een lezingencyclus die
op initiatief van het Nederlands
Genootschap voor Internationale Zaken in het najaar van 1976 aan de
Rijksuniversiteit van Leiden is
gehouden. r1et o.a. bij dragen van
J.L.Heldring, J.H.Leurdijk ~n Paul
van 't Veer.
In den Toren (Anthos-ree ks), paperback, 125 blz.
f 15,-Boermans, Anne
NA OLIE KOMT ZONNESCHIJN. Energiebronnen met toekomst.
De inhoud van dit boek is gedeeltelijk gebaseerd op het materiaal dat
door de auteur is verzame 1d v.oor
het NOS-radioprogramma "Het zal
mijn tijd wel duren". In het boek
zet Anne Boermans .uiteen wat er ·in
de Westerse en Derde \~ere l d plaats
vindt aan onderzoek en ontwikkeling
op het gebied van zonne-energie en
andere "zich zelf vernieuwende"
bronnen. De auteur bekijkt de verschillende taktieken die landen
momenteel hanteren om te komen tot
een zo optimaa 1 moge 1ijk gebruik ·
van niet-afhankelijk makende, schone en op kleine schaal te hanteren
energiesystemen. Aan de hand van
deze voorbeelden wordt bekeken welke mogelijkheden er in de Nederlandse situatie toepasbaar zijn en
welke obstakels zich hierbij voordoen.
~ulenhoff informatief (reeks
Discussie-documenten)~ paperback,
136 blz.
f 19,50

DERDE NOTA OVER DE RUIMTELIJKE ORDENING, deel 1, Oriënteringsnota,
Eerste deel. Tekst van de na parlementaire behandeling vastgestelde
nota.
Staatsuitgeverij, 118 blz. f 15,50
deel 2, Verstedelijkingsnota, Tweede deel. Tekst van de na parlemen·taire behandeling vastgestelde PKB.
Staatsuitgeverij, 28 blz. f 5,25
Gaay Fortman, Bas de
DE KUNST VAN HET IVOORDRAAIEN,
Handleiding voor het politieke ambacht. Op geheel eigen wijze gunt
Bas de Gaay Fortman ons een blik in
de keuken van het politieke bedrijf.
Voor hem is het politieke ambacht
een kunst, net als ivoordraaien.
Een politieke visie die beslist
i nt.eressan t is om kennis van te
nemen ( . . . "Hadden PvdA en PPR het
ivoor beter gedraaid, dan io~ D'66
er nu niet meer zijn" - blz. 30.
Van dat idee word ik draaierig).
Het Spectrum, paperback, 126 blz.
f 14,50
Gerritse, drs. R.
DE PUBLIEKE SECTOR: Ontwikkeling en
~!aarde vorming.
Een interessante publikatie, verschenen in de serie "Voorstudies en
Achtergronden" van de Wetenschappelijke Raad voo·r het Regeringsbeleid.
Staatsuitgeverij, 46 blz. 1 7,80
ONTWERP VAN WET AFBREKING ZWANGERSCHAP.
,Staatsuitgeverij, 121 blz. f 14,00
Sullerot, Evelyne
BESCHIEDENIS EN SOCIOLOGIE VAN DE
VROUWENARBEID.
Reprint.
Sun, 404 blz.
f 27,50
UITBREIDING EUROPESE GH1EENSCHAP,
Externe Gevolgen. Een discussie.
Op 6 oktober 1978 hield het Genootschap voor Internationale Zaken te
's-Gravenhage een studieconferentie .
over bovengenoemd onderwerp. In
deze bundel zijn opgenomen de inlei-.
ding van de staatssecretaris van
buitenlandse zaken, drs. D.F. van
der Mei, de tevoren uitgebrachte
pre-adviezen en een bewerking van
discussies.
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, 96 blz. f 14,~t1arie-Louise Tiesinga.
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'en jongeren aanbood,, dat wil zeggen
alles wat te maken tm:ti met opleiding,
scholing en vorming.; iriet alleen vari
jeugd i gen, maar ook \Mifl mensen die
in ondernemingsraden w.i 1den, of een
bestuurT ijke functie iin de bond op
het plaatselijke vlak..
In het kader van de linternationale
vakbeweging werd ik \!.Ollrzitter van
de Europese Commiss:ke voor jeugd en
jongeren en verdeeldE mijn tijd tussen Brusse 1 en Utredltt. Gedurende
die periode werd ons etuidelijk dat
er in al onze opleiänmgen en cursussen één pijnlijke lmmte zat: een
opleidingsstelsel voor de bedrijfsgroep detailhandeL lf~ro hoe gaat dat
dan: je werkt mee aan de blauwdruk,
je zit in alle overleg en als er dan
in 1973 een directeur-secretaris moet
komen, dan zeggen ze: Groeneveld,
doe jij dat maar. Nu zijn er 75 schozitten. En wat die omschakeling belen over het hele land, allemaal
treft: ik zei al, de veranderingen
part-time opleidingen voor jonge
waren niet zo groot. Het was overal
mensen die al aan het werk zijn. We
vorming en organisatie en dat zat er
hebben in Zeist een bureau met 40
al van jongsaf in. t4ijn vader was
mensen in binnen- en buitendienst.'
rijksambtenaar, personeelschef bij
Rijkswaterstaat, eerst in het IJmond- Kortom: het loopt allemaal en nu kan
Groeneveld weer weg?
gebied, sinds '46 óp het ministerie
in Den Haag. Wij woonden in Voorburg ·•zo is het niet helemaal. Ik heb altijd in al die jaren organisatiewerk
en daar is het voor mij allemaal
gedacht: Ik wil nog eens ooit een
begonnen. Het ouderlijk gezin was
baan in het echte bedrijfsleven. Daar
Nederlands Hervormd, actief'deelnekrijg ik nu de kans voor, dus die pak
mend aan kerkewerk en allerlei orgaik,
nisaties. Dat betekende dat je al
jong bij allerlei maatschappelijke
activiteiten werd betrokken. En als
Ç~ri~~~liJ~~-eQli~i~~Y
dat er eenmaal in zit, raak je het
En je wilt daarbij nog tijd overhouniet zo,gemakkelijk kwijt. Nog op de
den voor de politiek? Hoe doe je dat?
kweekschool zat ik al in het bestuur
'Tot nu. toe is dat altijd gelukt, dus
van een landelijke organisatie voor
dat zal wel zo blijven. Ik vertelde
jeugd- en jongerenwerk. Ging na de
dat ik al landelijk bestuurslid was
kweek in dienst, ópleiding reservevan het Christelijk Jongeren Verbond
officier, maar kwam door de onderwijzersregeling (wie onderwijzerwerd in Nederland toen ik nog op de kweekkon uit dienst) in Crooswijk terecht. school zat. Ik had daar geen moeite
mee en de docenten geloof ik ook
Daar werkte ik na schooltijd harder
dan tijdens de lessen. Door mijn werk niet. En als je daar eenmaal aan geroken hebt, dan vraag je niet of iets
in de wijk· kwam ik in aanraking met
kan, dan zit je er in voor je het
de kinderbescherming en voor ik het
wist was ik al directeur in Zeeland.' weet. Zo kwam ik ook in de CHU en via
de jongerenorganisatie in de UnieEn toen die sprong naar het Zuiden.
raad. Al van die tijd dateren mijn
Als je bovenstaand lijstje doorneemt
eerste pogingen om tot een.christevalt op dat Huib Groeneveld ontzetlijke volkspartij te komen. Onder
'Bij de KVP was het bestuur Onze
tend veel aanpakt, maar meestal ook
aanvoering van het toenmalig kamerweer betrekkelijk snel is vertrokken. Lieve Heer zeZf, maar dan weZ achter
lid van de CHU Kikkert werd de UniegesZaten deuren'
Als we hem vragen hoe dat komt, die
raad onder ·druk gezet. Toen die een
vele veranderingen en die korte duur,
aantal progressieve desiderata gewoon
zegt hij:
naast zich neer legde ben ik uit de
'Die veranderingen waren dikwijls
'Dat ging om een instelling die
partij gestapt en lid geworden van ...
geen veranderingen, maar logische
nooit meer dan 30 tot 40 pupillen
de KVP. Nu mag dat verbazing wekken,
vervolgen op het voorgaande. Je was
had, maar die door de sluiting van
toen wekte_het alleen de ergernis
met iets bezig en dan liep het een
de
mijnen en de hele problematiek
van de eigen partijgenoten. In de
beetje en dan kwamen ze vragen of je
daar omheen zoveel aanbod kreeg, dat
KVP zag ik mogelijkheden voor een
ergens anders ook eens wat aandacht
de staf het niet aan kon. Maar toen
progressief beleid. Ik werd voorzitaan wilde besteden, en zo is het
ik daa.r na een jaar a1 meer dan 150
ter van de kring Leiden en kwam bingekomen.'
· pupillen had, zat ik als directeur
nen de partij in contact met de groep
Maar dat vereist toch telkens een
midden in de personeelsproblemen en
van Dick de Zeeuw. Met hem voerde ik
enorme omschakeling en verhuizen
dat werd.de aanloop tot de opleiding
.later in de groep Resoluut de lange
bovendien, van Rotterdam naar Zuidpersoneelsbeleid rijksoverheid van
'en moeilijke onderhandelingen met
Umb(Jrg, dan weer naar Delft, naar
het ministerie van Binnenlandse·zaD'66. In de loop der jaren was mij
Utrecht, hoe doe je dat?
ken. Dat liep weer uit op mijn be~
steeds duidelij*er geworden dat een
'Ja, dat verhuizen viel niet altijd
noeming aan de TH in Delft. En dáar
evangelische geloofsbeleving ·niet
mee, maar daarom zijn we ook in
stond dan in 1971 het CNV op· de
noodzakelijk het lidmaatschap van
Buurmalsen gaan wonen, dat is overal
stoep die mij de portefeuille jeugd
een christendommelijke partij met
dichtbij. Daar blijven we ook maar
H.Groeneveld jr.,
- geboren op 14.oktober 1938 in
Santpoort N.H.,
- deed Mavo, kweekschool en M.O.pedagogiek,
.
- was twee jaar onderwijzer te
Rotterdam/Crooswijk en daarna twee
jaar directeur van de kinderbescherming in de provincie Zeeland,
- ~erd in 1965 directeur van een
instelling voor kinderbescherming·
in Zuid-Limburg,
- verhuisde in 1968 naar Delft om
·personeelschef te worden aan de
TH,
- werd in 1971 vakbondsbestuurder
bij het CNV, was in die hoedanigheid mede-oprichter van de
Stichting Opleiding en Vorming
Detailhandel, waarvan hij in 1973
de eerste directeur/secretaris
werd,
- verlaat per 1 juli 197~ deze post
om lid te worden van het management-team van Martin Air Holland
op Schiphol, waar hij belast wordt
met de portefeuille organisatie,
scholing, opleiding, vorming en
training van 1000 man personeel,
- woontte Buurmalsen aan de Linge
. in de Gelderse Betuwe en is daar
voorzitter van de voetbalclub
'Voetbalvereniging Buren',
- is getrouwd met Greet van den Heu. vel, die sinds kort op het erf,
waar ook schapen en kippen rondlopen, een hondentrimsalon exploiteert,
- heeft een dochter van 14 jaar en
twee zonen van 16 en 5 jaar oud,
- heeft ondank.s alles nog tijd voor
D'66 en was de eerste voorzitter
van het bestuur van de PSVI, het
Politiek Scholings- en Vormings
Instituut van de partij, dat hij
mede heeft opgericht en vorm gegeven. Op het najaarscongres ·van
1978 in Breda heeft hij de hamer
doorgegeven. Sinds die.tijd is hij
'gewoon lid vah de partij'.

vaneen

partijganger
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zich mee hoeft te brengen. Als ik in
mijn gezinssituatie, of in mijn werk,
of in mijn verhouding met anderen
waarde hecht aan mijn geloofsovertuiging, dan maak ik dat zelf wel
uit. 'Maar als ik bijvoorbeeld in de
gemeenteraad een_beslissing moet
nemen of er ergens een kleuterschool
moet worden opgeheven, dan heb ik
met feiten te maken. En dan mogen ze aan mijn houding en stemgedrag merken hoe ik inhoudelijk over de dingen
'denk, maar ik conformeer mij toch
niet aan een benoudende club, die
mij vertelt hoe ik politiek te denken
heb, met als enige basis dat wij
allebei het evangelie van Jezus lezen, maar dat duidelijk heel verschillend interpreteren.
.
Een goed.voorbeeld van waar die
christelijke politiek toe leidt maak
ik nu in mijn werk weer mee. Staatssecretaris De Jong van Onderwijs
heeft een plan in zijn hoofd voor
een nieuwe vorm van full-time onderwijs aan 16- tot 18-jarigen. Hij wil
daar proefprojecten voor starten,
maar alle vakorganisaties hebben zijn
plannen verworpen en nog erger: alle
overleg-instanties komen tot negatieve adviezen en hebben zelfs alle
overleg opgeschort. Wat doet De Jong?
Hij gaat door, en wat ~~en ~:? ~an de
twintig projecten op ZlJn llJS~Je
zijn er zestien protestant-ehrlstelijk en drie katholiek. Dat heeft
met democratie helemaal niets meer
te maken. Dat is gebruik maken van
je macht op. een manier die je in
tachtiger jaren op geen enkele man1er
meer kunt goedpraten.'

tificeren met wat D'66 te bieden
daar op een democratische manier opheeft, zonder overigens zelf actief
lossingen voor zoeken. Het mee~t
te zijn.
boeide mij eigenlijk de openhe1d,
zo heterogeen als de partij is samen'Ja, je zult moeten aanvaarden dat
gesteld, zo open is die in zijn aanmensen lid van de partij willen worpak. Alles openbaar, geen geheimen,
den en nooit een hand zullen uit- '
·maar wèl allemaal meedenken en meesteken bij-welke activiteit dan. ook.
praten. Bij de KVP was het hoofdHet is niet zo'n ramp dat met de
bestuur Onze Lieve Heer zelf, maar
grote groei ook het passief lidmaatdan wel achter gesloten deuren.'
Denk je eigenlijk dat we dat volhou- schap groeit. Als het maar zo blijft
den, die openheid bedoel ik? Dat ie- dat wie mee wil denken en mee wil
dereen erbij betrekken. Dat zal toch doen ook aan bod kan blijven komen.
moeilijker .worden naarmate de partij Daarin speelt de Democraat.denk ik
groter wordt. Er zijn nu al een aan- een belangrijke rol, net als de SWB
tal leden die zich best willen iden- en de PSVI,'

ct:

'Jammer dat D'66 in de pers op één
hoop geve,egd wordt met de rest van
de oppositie. Er zijn zovee~ verdomd
goede ideeën die niet aan bad komen.
Constructieve bijdragen van de kant
van de oppositie worden in dit ~and
trouwens a~tijd met argwaan bekeken'
Q~êD_êD_bê!êrQ9êêD

Maar je had het over je onderhandelingen met D'66 vanuit de groep
Resoluut. Hoe liep dat verder?
'Dat speelde zich af over een heel
lange tijd. Eerst binnen de groep
zelf. Later in uitvoerige gesprekken
met Jan Glastra van Loon, met
Laurens Jan Brinkhorst en met Jan
Terlouw. Er is een moment geweest
waarop het er naar uitzag dat de hele
groep naar D'66 zou overgaan; Een
groot deel van de groep heeft in het
najaar van 1975 het congres in Leiden
bijgewoond. Daarna zijn de beslissingen gevallen. Een deel, waaronder
Dick de Zeeuw, ging naar de PvdA.
Zelf heb ik heel bewust voor D'66
gekozen. Na al het gehakketak vond ik
hier vrienden die elkaars persoonlijke overtuiging respecteren en die
als mensen van verschillende geaardheid samen problemen te lijf gaan en

. DE DEMOèRAAT IN GESPREK MET HUIB GROENEVELD

?!:bQllD9.-êD_YQrilllD9

'Na al het gepraat binnen KVP-Resoluut en tenslotte D'66, had ik zeer
behoefte aan eens even niets. Maar na
een jaar kwam Jan Glastra van Loon en
die zei: jij zit helemaal in die opleidingen en die cursussen, jij moet
voor de partij ook zoiets op touw
zetten. Nou, daaruit is na enige
voorbereiding in oktober 1977 het
Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D'66 van start gegaan. Wat dat
instituut is en doet zou elk partijlid moeten weten. Het staat omschreven op de laatste pagina van het
"Signalement van D'66". In hoofdzaak
komt het hierop neer dat wie lid
wordt (of al lang is) niet meteen
op de hoogte is van programma, uitgangspunten, manier van werken, enzovoort. De PSVI helpt daarbij. Met
informatie over het,program, over
de organisatie zowel van de partij
als van het politieke bestel, over
de grondslagen van ons politiek
handelen. De PSVI is er voor alle
leden van D'66, maar wil ook best
een bijdrage leveren aan de politieke scholing van niet-leden. Verenigingen, scholen en dergelijke, die

eens i ets over po 1 i ti ek willen horen
kunnen een beroep op haar doen.
De PSVI heeft een ei ge,n bureau in
het landelijk secretariaat en doet
regelmatig mededeling van nieuwe·
ontwikkelingen in de Democraat.'
Vind je nou zelf, als oud-voorzitter,
dat die PSVI goed functioneert?
'Ach, we hebben natuurlijk wat aanloopmoeilijkheden gehad, kinderziekten noem je dat, maar nu begint
er toch schot in te komen. Ik vind
wel dat de PSVI alle aandacht en
geld moet besteden aan de plaatselijke afdelingen. En de afdelingen
moeten ook zelf aan de bel trekken
als ze ergens mee zitten. Hoe run je
een afdeling, hoe schrijf je een
persbericht, hoe kanaliseer je activiteiten, dat soort dingen, daar is
de PSVI voor. Kijk, de groei van de
partij is een gevolg van de landelijke presentatie, dat lijkt me
duidelijk. Maar hoe groter de partij
wordt, hoe groter ook de afstand
tussen Den Haag en de basis. Die
afstand kan de Democraat alleen niet
overbruggen, al kan ook daaraan nog
wel wat verbeterd worden. Maar aan
de basis is nog zoveel werk te doen,
daar moet je alle beschikbare krach-
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ten voor gebruiken. Neem nou de
. Wat vindt Hui.b Groeneveld van de
LEDENWERFAKTIE
jongeren in de partij. Voor het hand- grondslagen-discussie?
jevol dat op een congres de trom
'De discussie is prima, maar wees
roert is een jongerenorganisatie niet voorzichtig. Je moet duidelijk aanIn april ontving ieder lid een viernodig. Maar hoe worden jongeren
geven vanuit welke basisdoelstellin- tal
brieven van Jan Terlouw, met het
plaatselijk opgenomen? Daar staan
gen je politiek wilt bedrijven. Maar verzoek
toe te zenden aan mensen
jij en ik niet bij. Ik ben vier jaar
na 15 jaar politiek evangelie ben ik die, naardeze
het
bevinden van de afzendvoorzitter geweest van de jongerenwat huiverig voor de formulering van der, wel geïnteresseerd
zouden zijn
organisatie van het CNV, .een club met dogma's. Ik ben blij dat ik nu in
in D'66 en het lidmaatschap wel zou48.000 leden. Toch ben ik altijd een
een partij zit die het niet allemaal
den willen overwegen.
pleitbezorger gebleven voor het afzo goed weet en die daar rond voor
·rat
(29 mei) ontvingen wij
schaffen van aparte groepjes. Afuitkomt. Ons beleidsprogram 1977-1981 rond heden
antwoordkaarten met verzoezonderen is een overgangsfase. Prois zeer duidelijk en een boekje gaat ken om1250
1nformat1e.
beer te integreren. Zolang die intezo gauw een eigen leven leiden. Dat
gratie niet vanzèlfsprekend is moeverwijst naar paragrafen in plaats
!~-Q~!_~~_ygk~
ten we aandacht schenken aan speciavan naar mensen. We zijn vrienden
QE_!§_Q~I-I~-~~!~!§1
le groepen. Niet door ze te i sol eren. geworden, hebben elkaar gevonden
Geef ze een vertegenwoordiging in
zond.er boekje. Laten we geen vijanden In ieder geval te weinig om er
het bestuur, plaatselijk, maar ook
worden op basis van een discussie
2.000 nieuwe leden uit te verkrijgen,
in het hoofdbestuur. En niet één
over de dogma's. We spreken ons
dat is zeker!
zetel, want die heeft dan toch weer
tegenover elkaar uit, maar schrijven
Is het veel? Dat hangt af van de
het niet op voor de buitenwereld. En
niets in te brengen. Het is voor mij
vraag hoevee 1 brieven U te samen hebt
als anderen dat ongrijpbaar vinden,
verzonden en dat kunnen wij niet bevolmaakt duidelijk: de PSVI moet
oordelen.
nou, neem me niet kwalijk. Romeinen
niet iets doen voor "de jongeren" in
13 is ook ongrijpbaar.'
.de partij, de PSVI moet zorgen dat
Daarom, als U ze nog thuis hebt,
in de afde1ing Tiel vrouwen, jongeze dan nu nog weg.
stuur
Begrepen?
ren, boerenetcetera aan bod komen.'
Overigens als U vindt dat je leden
Stijn Verbeeck
ook op een andere manier kunt wer~!:lr9~l!l~~~~~r~-~!:!-929l!l!!~~
ven, graag. Ook zij zijn welkom!
. Je zei terloops iets over de DemoJan Veldhuizen
craat. Wil je daar nog verder op
campagne-coördinator
ingaan?
1 Ik weet dat jullie je handen vol
hebben aan het productieprobleem van
de Democraat. Maar als dat opgelost
BON
is e.n je meer tijd krijgt en ruimte
voor inhoudelijke stukken, nodig dan
REGIO ZUID-HOLLAND
eens mensen uit om een wat uitvoeriD'66 heeft leden nodig, U kunt
. ger verhaal.te schrijven over één
hierin bijdragen. Daarom plaatsen
ADRESWIJZIGING
van
de
sekretaris
facet van het be-leid. Hoe staat dat
we in deze Democraat "bonnen".
·
organisatie:
in het program en wat doen we er
U kunt bon A laten invullen door
Truus Rexwinkel
mee? Neem nou zo'n opmerking van
hem of haar aan wie U deze DemoPeter Baehr in de laatste Democraat
craat beschikbaar stelde.
Oud adres: !4. de Zwijgerstraat 13,
over de burgemeestersposten. Hij is
Met Bon B kunt U een abonnement op
2628 SU DELFT
het niet eens met de partij. Maar
de Democraat schenken aan hem of
Nieuw adres: Heemskerckstraat 3,
hoeveel leden van de partij kennen
haar die volgens U geïnteresseerd
2518 EH DEN HAAG.
het standpunt van de partij. En is
is in D'66. Ook kunt U informatie
tel. 070-45 28 81
er iets gewijzigd sinds het laatste
over het lidmaatschap toe laten
program, het laatste congres? Ik ben
zenden. Vermeldt er wel bij of U
het niet met Biehr eens. Wij hebben
de geadresseerde op de hoogte hebt
zolang de partij bestaat veel te
REGIONIEUWS GELDERLAND
·
gesteld.
weinig aandacht besteed aan de burgemeesters. Omdat wij vinden dat
De regionale werkgroep Emancipatie
burgemeesters gekozen moeten worden
heeft op .haar laatste vergadering
hoeven we onze ogen niet te s 1u.i ten
twee subgroepen gevormd, te weten:
voor de realiteit. Wij vinden dat
. .: de groep Vrouw en Arbeid, waarbij
macht doorzichtig moet zijn. Dat beook het onderwijs een belangrijke
tekent dat al die D'66-burgemeesters,
olaats inneemt, en
- de groep Bewustwordin(l/Strategie,
die zich zal gaan richten op het
'Als ·er bij D166 fouten gemaakt
aktiveren van de vrouw in de poli- In de Democraat nr. 4 meldden wij
worden - en natuurtijk maken we die dan erkennen we dat en staat het de
tiek.
reeds dat de diskussie over de
volgende dag uitvoerig in de krant.
De eerstvolgende vergadering van de
Grondslagen royale vormen heeft aanAls er bij het CDA of de VVD zoiets
werkoroeo in haar qeheel vindt
genomen, zodanig dat het niet meer
gebeurt worden er toneelstukken opplaafs o~ 29 SEPTE~BER 1979 bij
mogelijk is alle stukken in de Demogevoerd over papierkwaliteit en
Ellen Scheerder,
craat af te drukken.
Utrechtseweg 109,
interlinie'
Aan alle regio's, subregio's en afRENKUr1.
delingen zullen de complete bijdragen aan de diskussie toegezonden
Nadere inlichtingen over en opgave
waar we recht op hebben, zodanig met
worden.
Ieder die gei nteresseerd is
voor
de
werkgroen
Emancipatie
bij
de macht moeten omgaan, dat steeds
in
dit
onderwerp
kan dit "Grondslade coördinatrice
méér gemeenten zo'n burgemeester
genstuk" aanvragen bij het secretar1inke Wijkmans-Yntew;.
wensen. Democratiseren is een ontriaat.
Ter '~eydelaan 1,
wikkelingsproces, maar een groot
CULEr1BORG.
aantal democraten-burgemeesters kunJan Veldhuizen
tel. 03450- 42 13.
nen dat proces versnellen.'
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Verrast door het verzoek een artikel
voor de gastrubriek van de Democraat
te schrijven vroeg ik mij af wat de
zin van gastrubrieken is. In hoofdzaak: te bewijzen hoe ruimdenkend
men is door anderen, zelfs tegen~
standers, aan het woord te laten.
Een typisch liberale denkwijze, althans in mijn ogen. Wat die gastschrijver inhoudelijk beweert, doet
er ·veel minder toe. Vanuit die bevrijdende relativiteit neem ik mij
dan ook voor mijn bescheiden bijdrage in te richten.
Om mij enig inzicht in de lengte
van de rubriek te verschaffen was
de redaktieraad zo vriendelijk
enkele nummers van de lopende jaargang te zenden. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet tot de lengte· van
de gastartikelen bedwingen, maar las
ze ze 1fs woord voor woord. vlat mij
verbaasde was hun vermanende toon.
D'66 moest zus en moest niet zo.
Misschien is de greep die ik doe
willekeurig, maar ik kan niet nalaten enkele voorbeelden te noemen.
Henk Vonhoff geeft in het maartnumme1
ANNELIEN KAPPEYNE
D'66 verlof de hand in eigen boezem
te steken wat betreft politieke onLID 2e KAMER . V.V.D. FRACTIE
verdraagzaamhe·i d jegens de VVD.
Wim Meijer wenst in het aprilnummer
een onafhankelijke opstelling van
D'66 met als belangrijke taak werfkracht op centrumkiezers in CDA of
VVD_uit te oefenen, echter onder
van de persoonlijke levenssfeer. Er
het gebod van de vorming van een
stond een algemene bepaling in dat
progressieve meerderheid met PvdA
ieder, behoudens bij of krachtens de
en PPR ("Gij zult niet rechts aan
wet te stellen beperkingen, recht had
de macht houden!").
op eerbiediging van zijn persoonlijke
En in het meinummer geeft Henk Vrelevenssfeer. Verder gaf het artikel
deling college over vrouwenemancide wetgever de opdracht regels te
patie op Europees sociaal gebied,
maken in verband met het vastleggen
zijn artikel eindigend met de wat
en verstrekken van persoonsgegevens.
dreigende vraag: "Had u het :zo al
Zo op het eerste gezicht een prachtig,
.eens bekeken?" Allemaal opgeheven
modern en progressief artikel, echt
vingertjes.
waard om door een D'66-staatssecretaEen dergelijke houding komt mij iets ris verdedigd te worden.
te pretentieus voor een gast voor.
Bovendien heb ik de indruk dat naar- Toevallig kwam ik in aanraking met
een groep antifluorideringsmensen
mate meer politici trachten D'66 in
die te vuur en te zwaard het toevoehun vaarwater te krijgen, de behoef·
gen van fluor aan drinkwater bestrete aan manoevreerruimte èn onafhanden. Van hun stellingname distancikelijkheid voor D'66 groter wordt,
eerde ik mij inhoudelijk, maar het
te meer nu dit gedrag door kiezersopende mij wel de ogen voor het gegunst lijkt te worden beloond.
vaar dat van overheidswege ingrepen
Aange?ien ik, voor zover het werven
in het menselijk lichaam konden worvan kiezers op mijn weg ligt, die
den bewerkstelligd zonder instemming
activiteit tot de VVD wil beperken
van de betrokkene, en (in allerlei
en geen taak terzake voor mijzelf
·gevallen) zonder wettelijke bescherten behoeve van andere partijen zie
ming van het slachtoffer.
onthoud ik mij van aanbevelingen
Bij het eindverslag op het voorstel
tot D'66 omtrent haar politieke
tot Grondwetswijziging vroeg ik de
koers in de toekomst. Ik wil slecht
Regering of niet een grondrecht met
één ervaring met D'66 verhalen en
betrekking tot de onaantastbaarheid
daar een zakelijke conclusie aan
van het menselijk lichaam moest worverbinden.
den geformuleerd. De Regering antIn dècember 1976 hield de Tweede Ka- woordde schriftelijk daarop in negatieve zin, want zij meende dat de almer zich in eerste lezing bezig met
gemene bepaling over de persoonlijke
de grondrechten, de aanhef van een
vernieuwde Grondwet. Een fonkelnieuw levenssfeer al voldoende bescherming
artikel daarin betrof de bescherming bood.

GAST

rubr:iek

Dat antwoord vond ik onbevredigend
en ik diende een amendement in met
dien verstande dat direct op die algemene bepaling een lid moest volgen
met de navolgende tekst: "Ieder heeft.
behoudens bij de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid
van zijn lichaam."
Deze bepaling had een stringentere
strekking omdat de beperkingen van
het recht op onaantastbaarheid van
het menselijk lichaam alle in een wet
moesten staan, en niet aan een lagere
regeling, bijv. een algemene maatregel van bestuur mochten worden gedelegeerd. Die stringentere strekking
achtte ik wel logisch, omdat het
menselijk lichaam als het ware de
kern is van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming daarvan met
extra waarborgen behoort te worden
omkleed.
Bij de artikelsgewijze behandeling
bestreed Staatssecretaris Zeevalking
mijn amendement met louter technische
argumenten. Een afzonderlijke bepaling over de onaantastbaarheid van
het menselijk lichaam zou onnodig
zijn naast de algemene bepaling over
de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Verbod van delegatie
naar lagere regelingen dan de wet
was in de practijk onmogelijk, want
als fluoridering-van drinkwater in
die sfeer zou vallen, zouden alle
voorschriften over toevoeging van
stoffen in voedsel en drank in de
Warenwetgeving daarbij horen. Die
alle .in wetten op te nemen zou onmoge 1ijk zijn.
Het fenomeen dat bewindslieden zich
voornamelijk laten leiden door de
technische overwegingen van hun ambtenaren was mij intussen wel bekend
geworden. Zeevalking die nog maar
kort in zijn functie optrad nam ik
niet kwalijk dat hij een eventueel
aanwezig politiek gevoel uit onwennigheid veronachtzaamde.
Zelf niet geneigd te gaan lobbiën
voor mijn eigen amendementen, had ik
eerder mijn hoop gevestigd op de
Kamerfracties. PvdA en CDA dachten
er niet over mijn suggestie te volgen. Wel kreeg ik steun bij de ~eine
partijen, zoals de CPN, SGP, GPV,
Boerenpartij, RKPN en enkele "dissidenten." Tot mijn verbazing ontbrak
D'66 in deze reeks.
Op de valreep geschiedde iets eigenaardigs (Handelingen Tweede Kamer
22 december 1976 blz.2426). Van Mierlo vroeg om heropening van de beraadslaging voor een zogenaamde "derde
termijn", beleed zijn liefde voor
het beginsel van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam ("Op
zich zelf is die aangelegenheid mijn
fractie zeer dierbaar"), vond de
consequenties evenwel moeilijk te
overzien en verzocht om een diepgaande studie, met de mogelijkheid van
1 het ontwerpen van een nieuw grondrecht in een volgende zittingsperio•
de van de Kamer.

•
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Staatssecretaris Zeevall<ing antwoord- vonden VVD- en 0'66-woordvoerders
de letterlijk: "De Regering is graag elkaar voorlopig in een eensluidend
eindoordeel. Eind goed, al ~oed?
bereid aan het verzoek van-de heer
Van Hierlo te voldoen." Vijftien
Neen, allereerst niet omdat het
woorden slechts, zonder enige argueind van deze zaak nog nièt in
mentatie. Vervolgens achtte D'66
zicht is. Pas het concrete Grondzich na deze intentieverklaring gewetswijzigingsvoorstel zal de ruimlegitimeerd om tegen mijn amendement te van dit nieuwe grondrecht "op
te stemmen. Nog niet geremd in miJn
eigen lijf" uit de doeken doen.
politieke onstuimigheid was ik heel
Als fluoridering van drinkwater
bitter over deze doorgestoken kaart. daar buiten blijft val.len, blijf ik
Ik vond dat D'66 heel laat begrepen
mij in mijn aanvankelijke opzet met
had waar het politiek om ~ing, en
tot dit grondrecht vermij vervolgens een loer gedraaid had. betrekking
stoord
voelen.
0'66-ers die ik daar nader over
t1eer in algemeen politiek opzicht moet
vroeg bleven mij een duidelijk
ik constateren dat er geen eind is .
.antwoord schuldig.
"Zij leefden niet lang en gelukkig
Intussen verstreken de jaren en ook
samen." Integendeel, VVD en D'66 zitde politieke getijden. D'66 raakte
ten te dicht op elkaar om in politieke
in de oppositie, de VVD in de Regeharmonie te kunnen leven. Parlemenri~g. Minister van Binnenlandse
taire geschiedenis van liberaleen
Zaken Wiegel nam de toezegging-van
andere partijen heeft mij geleerd·
Staatssecretaris Zeevalking over en
dat wat volstrekt scheidt, een zakeproduceerde in januari 1979 een Nota lijke binding niet in de weg behoeft
over de vraag of een .bepaling in de
te staan; daarentegen wat inhoudelijk
Grondwet zou moeten worden opgenoverbindt, politiek scheidt.
men. Helaas overwoog ook in deze
D'66 én VVD zullen trachten naar
Nota kenne 1ijk weer hef ambte 1ijk
hartelust onder el kaars kiezers te
oordeel, want de uitkomst bleef gelijk; alleen werd iets meer perspec- grasduinen. Wij zijn concurrenten van
tief geboden dat inbreuken op de on- elkaar. Mij bèst - gelukkige jacht.
Maar àls de verkiezingsstrijd voorbij
aantastbaarheid van het menselijk
lichaam voortaan op wettelijke basis is en -de politieke dobbelstenen geworpen, zouden wij dan niet eens·
moesten steunen.
kunnen proberen die dingen, waar wij
In de Kamer was intussen een stroom- het zakelijk over eens zijn, in de
versnelling ontstaan. Men had gedis- politiek met elkaars steun te verwecussieerd over biologische proeven
·zenlijken, ongeacht de Regeringsmet delinquenten, operaties op
combinatie waar wij in zitten?
,zwakzinnige kinderen, castratie van
Dat is de zakelijke vraag die ik aan
psychiatrische patiënten, transmijn ervaring met een grondwettelijk
plantatie van organen kort na het
recht·op eigen lijf verbind.
overlijden, etc. Men wilde een afzonderlijk artikel in de Grondwet
over de onaantastbaarheid van het·
Annelien Kappeyne
menselijk lichaam. Ik voelde dat ik
water in mijn principiële wijn
moest doen en de stringentere eis
dat alle inbreuken uisl~itend bij
wet moesten worden geregeld, moest
laten vallen.
In de openbare commissievergadering
van 14 mei diende ik mede namens
DE VOLGENDE VERGADERINGEN VAN DE
PvdA, CDA, D'66, SGP, CPN, PSP, BP
ADVIESRAAD ZULLEN WORDEN GEHOUDEN:
en DS'70 een motie in ten gunste
·ZATERDAG 9 JUNI in ARNHEM, 10.30 uur
_van een afzonderlijk grondrecht op,
Riehe Nationaal, Stationsplein
zoals ik het primitief trachtte aan
te duiden, "het eigen lijf." t-1inis-'
ZATERDAG 1 SEPTEMBER in UTRECHT,
ter Wiegel beloofde ondanks wat
10,30 UUY'
technische tegenstribbelingen ter-·
Gebouw Trianon, Oudegracht 252
zake een Grondwetswijzigi~gsvoor
stel in te dienen.
Wat is nu de moraal van dit verhaal?
Als 0'66 mUn amendement in 1976 gesteund had, was het toch verworpen
De Adviesraad vergaderde op 28 april
zonder verdere perspectieven. Door
in de nieuwe samenstelling; bekende
uit een, m.i. door een zekere 1afen.onbekende gezichten maar ook lege
hejd geïnspireerde, behoefte van
stoelen. Er bleken toch nog regio's
0'66 om een politi~ke beslissing
te zijn die het kiezen van Adviesuit te stellen, werd de mogelijkraadsleden. een moeilijk karwei vinheid van een Nota geopend om-het
den, ondanks de tijdige en duidelijvr~agstuk nader te bestuderen.
ke instructies van het hoofdbestuur.
· · Toch was er weer een andere bewinds- Namens het hoofdbestuur hief Frans
man uit een ander kabinet nodig om
Rogier een bestraffend vingertje.
die studie . af te ronden. Tenslotte
Stoeien met-cijfers is zijn hobby en
i

ADVIESRAAD

-

hij had dan ook haarscherp uitgerekend dat er geen Adviesraadsvergadering was geweest waar het college
voltallig was. Ook de Wfjze waarop
in een aantal regio's de verkiezing
van de Adviesraadsleden was geregeld,
liet z.i. veel te wensen over.
Gelukkig kreeg de Adviesraad ook
nog een aai over de bol; de kwaliteit van de gegeven adviezen was beslist niet slecht te noemen.
Voor de toekomst werd nog eens het
belang benadrukt van het zgn. terugkoppelen; laten weten wat er met een
-advies gebeurd. Het is nuttig, zowel
voor de gever a1s de vrage.r.
Bij een nieuwe Adviesraad hoort een
nieuw presidium. Het kiezen van een
voorzitter leverde geen problemen
op; Jacob Kohnstamm werd met grote
meerderheid gekozen. De bezetting
van de funkties. van vice-voorzitter
bleek op problemen te stuiten. Eén
candidaatstellingsformulier was onvindbaar, dus moest die verkiezing
worden uitgesteld tot een volgende
vergadering. En zo stond Jacob er
alleen voor en de vergadering duurde
voort.
De voortvarende voorzitter wist ~en
aardige discussie op gang te brengen
aan de hand van zijn notitie Agendabeleid, Het moest allemaal maar een
· beetje anders; niet altijd het kamer"lid dat verslag van' het "fraktiewerk
moet komen doen met daarna het onvermijdelijke vragenuurtje over problemen die ook wel per telefoon zijn
op te lossen. Maar de Adviesraad wilde er niets van weten. Het kamerlid
moet blijven komen en ook het uithuilen. Wèl was iedereen het er over
eens dat er eens meer inhoudelijk
gediscussieerd moest worden en wat
minder over huish~udelijke zaken.
Toch kon ook deze Adviesraad het.
niet laten één huishoudelijk punt
aan de orde te stellen en het voorstel ook nog'met meerderheid aan te
nemen: roken tijdens de vergaderingen
is voortaan verboden.
In de middagzitting kwamen de kamer1eden t-1aarten Engwi rdq en Laurens ·
Jan' Brinkhorst aan het woord. Maarten
ging in op de voortgangsnota. De
doelstelling van dit kabinet, het
terugdringen van de werkloosheid is
aardig op de achtergrond a·an het raken. Er wordt gekissebist over aftópping. Naar de mening van Maarten
zou het zuiverend werken als het rapport Hofstra weer naar boven wordt
gehaald. Hij is wel van plan de rereging hier·nog naar te vragen.
Laurens Jan Brinkhorst schetste nog
eens duidelijk de plaats waar D'66
staat: niet de bevestiging van deze
maatschappij, niet voor de bestaande
orde, maar voor de verandering van
datgene dat in de maatschappij niet
klopt. Hierover moet niet alleen de
fraktie nadenken, maar de hele partij en zeker de Adviesraad.
Ki tty
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ADVERTENTIE
WERK VOOR PRAKTISCHE IDEALISTEN
In de Achterhoek, in de gemeente
Gorssel, ligt.ons dierentehuis Kattendorp. In 1969 is daar een stuk·
grond met boerderij aangekocht voor
het opvangen en verzorgen van huisloze katten. Dieren die ergens op
straat liepen te zwerven, of die
uit hun oude huis weg moesten, b.v.
omdat hun eigenaar naar een bejaardentehuis ging. Bij aankomst in het
Kattendorp worden ze natuurlijk wel
gesteriliseerd/gekastreerd en ingeent tegen katteziekte, voor zover
nog nodig. Voor enkele kan wel weer
een nieuw tehuis worden gevonden,
maar de meeste zijn daar niet geschikt voor. Dan worden ze bij ons
niet afgemaakt, maar hun verdere leven in Kattendorp Verzorgd. Soms
komt een vroegere eigenaar zijn dier
nog wel eens opzoeken; soms ook nemen
wij poes mee op bezoek naar het bejaardentehuis. Behalve het aspect.
van dierenbescherming, zit er dus
ook een heel menselijke kant aan
ons werk.
Nu wijkt Kattendorp in z'n opzet
nogal af van een "gewoon" dierenasiel. De dieren Zitten er niet
apart in hokken, maar hebben ruime
binnenverblijven met grote uitlooprennen. Daar leven ze in groepjes
bij elkaar en kunnen altijd naar

MENSENRECHTEN
bijeengegaard door Kitty Warburg
Initiatiefcomite Steun
Tanzania
Pr. Hendriklaan 97
Utrecht
Dit comité zet zich in voor extra
hulp voor Tanzania. Hiertoe is een
Solidariteitsfonds gestart voor
hulp aan Tanzania zonder voorwaarden. Het comité roept een ieder op
bij te drageen aan dit fonds als
protest tegen het uitblijven van .
extra Nederlandse hulp aan Tanzan1a.
Het gironummer is: 4151095 te Utrecht
Initiatiefgroep

Energ~ediscussie

Singel 311,
Amsterdam.
Nog een eerste nummer van een informatiebulletin is de redaktie aangeboden: "Energie discussie". De bedoeling is lezers te informeren over
de zgn. B~~D (brede maatschappe 1ij ke
discussie over kernenergie). In het
eerste nummer wat achtergronden over
de BMD; .in de volgende nummers hoe
het verder gaat of zou moeten gaan
met die BMD.

Voor de dagelijkse dierenverzorging
is er een vaste kracht, die de boerderij bewoont. Medewerking op bestuursniveau (dus belangeloos) wordt
o.a. gezocht voor:
.
toezicht en/of andere medewerk1ng
met betrekking tot onderhoud, reparaties en verdere uitbouw van de
inrichtingen van Kattendorp;
toezicht op de dagelijkse gang van
zaken en het opvangen/regelen van
onverwachte situaties, b.v. bij
ziekte;
naar de dierenarts gaan met een
ziek dier.
Eventueel ook administratief werk, .
terreinonderhoud of het maken van
leuke foto's voor ons mededelingenblad "Het Kattenblad", d~t aan de nu
EEN KIJKJE IN KATTENDORP
1600 donateurs van de stichting
tweemaal per jaar wordt toegestuurd.
Wie voelt daar wat voor?
verkiezing binnen of buiten ZlJn.
Reakties aan:
't Is dus echt wel wat "anders dan
Hans IJzerdraat, sekretaris
anders", maar dat zal u niet verbazen Stichting Kàttendorp,
als u weer dat de Stichting Katten· J.v.d.Waalsstraat 69, Amsterdam-6.
dorp is opgeri çht door een D'66-er
Telefoon 020-946135 ,'
en dat toevallig ook nog in 1966.
b.g.g. 939508 of 05733-566.
Waarom nu dit verhaal? Wel, zo lang- P.S. Wie niet praktisch kan meewerzemerhand zijn we in een stadium gekeii-maar Kattendorp toch wel een
komen dat meer medewerkers, ~ventugoed idee vindt, mag ook best gewoon
e1e toekomst i ge bestuurs 1eden, zeer.
donateur van de s'ti chti ng worden.
welkom zouden zijn. Vooral uit de
Voor een minimum bijdrage van f.15.buurt van het dierentehuis zelf, dus
per jaar op postgiro 134700 t.n.v . .
uit de omgeving Zutphen-Deventerstichting Kattendorp, Amsterdam, ontLochem. Wànt het huidige (te kleine)
vangt u tevens twee maal per jaar .
het Kattenblad.
bestuur woont geheel in Amsterdam.
Indianen Project
Postbus 51322
Amsterdam.
~1edio november zal er in Nederland
een internationaal en onafhankelijk
Tribunaal worden georganiseerd over
de rechten van autochtone bevolkingsgroepen, vooral gericht op de situatie van Indianen van de Amerika's.
Doel van het Tribunaal is, de zaak
van de Indianen op grote schaal en
in wijder verband aan de orde te
stellen en de publieke opinie voor
hun zaak te mobiliseren.
Om dit Tribunaal te helpen verwezenlijken is uw bijdrage welkom op
giro 40 57 800 t .. n.v. WIZA Tribunaal te Amsterdam
Landelijk Energie Komitee,
Tweede WeteringpJantsoen 9, Amsterdam
Het eerste LEK bulletin is uit. Het
doel van deze (onregelmatig verschijnende) uitgave is om plaatselijke energiecommittees, stroomgroepen en andere pelangstellenden op de
hoogte te houden van elkaars activiteiten, studiedagen, demonstraties
en al die zaken die ons bewuster
moeten maken waar we in de toekomst
onze energie vandaan gaan halen.

Vereniging voor een
nieuwe internationale
orde
Leliegracht 21,
Amsterdam
Deze verenigi·ng, onder voorzitterschap van Suzanne Bischof is voortgekomen uit de internationale diskussies die, met name in de VN, vanaf 1973 zijn gevoerd over een nieuwe
internationale ekonomische orde en
die zijn uitgemond in wat anno 1979
de Noord-Zuid dialoog.tussen rijke
en arme landen heet. Het gaat niet
meer alleen over ekonomische verhoudingen, maar ook over energie,
grondstoffen, mensenrechten en basisbehoeften, ontwapening, wetenschap
en technologie. In de NIO-kroniek
kunt u over al deze onderwerpen het
nodi.ge te weten komen.
L.O.B.H.
Henri Polaklaan 12 b
Amsterdam
De landelijke organisatie belangengroepen huisvesting, houdt op 9 juni
a.s. een aktiedag in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht; aanvang
13.00 uur. Het thema is:
Wat doen we met de stuurgroepen?
Wat de stuurgroepen doen kunt u lezen in het· tijdschrift IGLO, de
woonkrant voor mensen die in de kou
staan.

-
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AFSCHEID van de DEMOCRAAT
In de vor.iqe Democraat stond te lezen dat ik·· de redaktieraad van de
Democraat verlaten had. Jan Veldhuizen nam namens de redaktieraad met
enkele goed gekozen woorden afscheid
van mij als redaktielid en introduceerde Frank Baars. a1s mijn cipvo 1ger. Hoewel het wellicht niet gebruikelijk is op een dergelijke mededeling te reageren heb ik er behoefte aan toch enkele woorden aan mijn
vertrek .te besteden.
·
Allereerst wil ik opmerken, dat ik
neus niet de enige ben die de afgelopen jaren zo\'eel tijd aan de Democraat heeft besteed. De gehele redaktieraad en de redaktiesecretaresse trokken en trekken er erg hard
aan om telkens weer een boeiend en
aantrekkelijk blad op tijd te laten
verschijnen. Het veel plezier heb ik
gedurende 2~ jaar aan de Democraat
gewerkt. In november 1976 werd ik in
Utrecht tot secretaris-organisatie
_ gekozen en kreeg toen direkt de Democraat onder mijn hoede. In die oeriode, toen de herleving begon, bestond
er geen partijsecretariaat en was er
ook geen redaktieraad. Alleen de SWB
had een bescheiden bureau aan de
Waldeck Pyrmontkade, waar de partij
ook enig gebruik van mocht maken.
In die pionierstijd ontstond,de Democraat tussen neus en lippen en werd
samengesteld door Piet van Baarsel
en mij, Piet \'(as toen part-time
direkteur van de SWB en offerde ook
.een groot deel van zijn vrije tijd
op aan de partij. Van hem heb ik de
kunst van het plakken geleerd en
daar heb ik de afgelopen jaren veel
profijt ·van gehad. Terugdenkend aan
die periode verbaas ik mij er nog
steeds over hoeveel wij toen met
hoofdzake 1ijk vri jwi 11 i gers van de
grond trokken. Het was eigenlijk
roeien met de riemen die wij niet
hadden. Ik voelde mij toen ook meer
·secretaris-improvisatie dan secretaris-organisatie, zoals een van mijn
toenmalige HB-collega's het eens
typeerde. In d.ie tijd verscheen de
Democraat nog in een oplage van
2000 exemplaren.
Deze Democraat heeft een oplage van
14.000, zodat de versoreiding verzevenvoudigd is. Ook het aantal nummers en het aantal pagina's per nummer was heel anders. In 1976 verschenen er 5 nummers met in het totaal 70 bladzijden, waarvan het merendeel in beslag genomen werd door
congresvoorstellen en het ontwerpbeleidsprogramma. In 1977 rolden er

9 nummers van de pers, die samen 200
pagina's telden. Vanaf het zesde
nummer, dat in september 1977 uitkwam , nam een redaktieraad het
blad onder haar hoede en ging de
Democraat weer regelmatig verschijnen. De uiteindelijke verantwoorde~
1ijkhei d voor de. Democraat b1eef bij
het Hoofdbes~uur, dat twee van zijn
leden, Jan Veldhuizen en ondergetekende, in de redaktieraad benoemde.
Sinds dat moment bevatte ieder nummer een aantal vaste rubrieken, zoa1s. de gastenrubriek en het portret
van een partijganger. Vijftien politici en twee niet-politici zijn vanaf die tijd onze gast geweest en
zeventien bekende en onbekende partijleden zijn door Stijn Verbeeck op
voortreffelijke wijze als partijganger geportretteerd.
Ook ontwikkelde de redaktieraad al
spoedig plannen voor een andere vormgeving, di.e vanaf begin 1978 werden
doorgevoerd. Het witte papier werd
verdrongen door het nu zo vertrouwde
kringlooppapier. Volgens vele lezers
was de nieuwe vormgeving een grote
verbetering, die de Democraat ook
· een eigen aanzien verschafte. Wel
werd regelmatig de leesbaarheid bestreden. ·De bruine druk op het grijze papier gaf te·weinig kontrast,
zodat de kleine letters moeilijk te
lezen waren. Dit bracht de redaktieraad tot het besluit m.i.v. 1979 een
zwarte letter te gaan gebruiken.
In 1978 verschenen wederom 9 nummers
met een totale ~mvang van 292 bladz~jden. Toch bleek zelfs deze omvang
niet toereikend om alle toegezonden
kopij van de vele schrijfgrage D'66leden te plaatsen. Iedere keer stond
de redaktieraad weer voor de moeilijke beslissing welke stu~ken ge-.
plaatst, ingekort of geweigerd moesten worden. Natuurlijk kregen wij
veel commentaar en zelfs hevige protesten van hen, die hun eigen geesteskind niet onverkort in het volgende nummer terugvonden .. Als ik een
goede wens voor de redaktieraad mag
uitspreken~ dan is het niet alleen
een minder omvangrijke stroom inoezonden stukken, .maar vooral kortere
ingezonden stukken. Er is immers
geen ondankbaarder taak dan schrap·pen in andersmans schrijfsels.
Uit het bovenstaande moge blijken
hoe intens ik mij de afgelopen tijd
bij de Democraat betrokken heb gevoeld. Ik heb het redaktiewerk met
veel plezier gedaan, maar heb ook
vaak gehoópt, dat het minder omvangrijk en vooral wat minder spoedeisend zou worden. De redakti evergaderingen verliepen meestal vlot en de
samenwerking met de andere redaktieleden was bijna altijd prettig.
Ik zal de komende jaren met veel
plezier aan deze tijd terugdenken en
ben b1ij , ·dat ik eraan heb moqen mee~
werken om van de povere Democraat
van 1976 tot de nu zo redelijke Democraat van, 1979 te komen.

Ik wens de redàktieraad ook in de
toekomst veel sterkte en succes toe
en hoop, dat de inmiddels door het
HB goedgekeurde plannen voor een nog
betere vormgeving-snel gerealiseerd
kunnen worden en dat de redaktieraad
minder vroege uurtjes behoeft te
plakken.
Frans Rogier,
vice-voorzitter organisatie.

HB-VERGADERI~G

26 APRIL

Omdat Jan Veldhuizen tijdens deze
vergadering verhinderd was, volstaat
hij met het aanstippen van een paar
puntjes uit de notulen.
Uit het regionieuws blijkt dat verkiezingen van de Adviesraadsleden
achter de rug zijn, zij het dat niet
overal voldoende kandidaten zijn om
werkelijk te kunnen kiezen.
Ook wordt melding gemaakt van het
vrij moeizaam op gang komen van de
campagne voor de Europese Verki e-zingen, afgewisseld met berichten
over positieve ervarjngen daar waar
D'66 kandidaten spraken. :
Bij het bespreken van de campagne
maakt de penningmeester zich zorgen
over het achterblijven van de verwachte bijdragen op giro 1.000.000.
De enige oplossing hiervoor is de·
leden te motiveren hun bijdrage vooral snel over te maken.
Unaniem wordt geadviseerd dat regio's
hun adhesie moeten betuigen aan het
comité dat zich keert tegen eisen
van niet-jood zijn.
HB-VERGADERING op 18 en
19 MEI
Twee keer per jaar vindt er een HB
vergadering in king-size formaat
plaats. De vrijdagavond en de gehele.
zaterdag maken het mogelijk om een
aantal onderwerpen verdergaand te behandelen of onderwerpen aan de orde
te stellen die op een normale avondvergadering te veel tijd zouden vergen.
- Omtrent de financiële situatie kan
gemeld worden dat de contributie- ·
inning zich vrij voorspoedig ontwikkelt in vergelijking met het
vorige begrotingsjaar: de contributiebijdrage is gemiddeld iets
hoger en het aantal betalenden ook.
De leden die nog niet betaald hadden (~ 3.000) zijn inmiddels door
de penningmeester 11 herinnerd 11 ,
- Het HB heeft unaniem besloten de
vormgeving en de druk van de Democraat samen in professionele handen
te geven. Een groter aantal opmerkingen over de opmaak van het blad
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maar vooral ook het groot aantal
uren dat op het secretariaat en
door de redaktie aan de Democraat
worden besteed, maakten deze beslissing noodzakelijk. De leden
houden er een meer leesbare Democraat aan over.
Een regelmatig terugkerend agendapunt nl. de automatisering van de
ledenadministratie komt in .deze
vorm nooit meer terug. Ieder.HBlid is ervan overtuigd dat tot
automatisering moet worden overgegaan en ook is iedereen overtuigd
dat D'66-bruin dit nu ook kan trekken. De beheersbaarheid van de
administratie, de dienstverlening
aan de regio en fl ex i be 1e adresseermoge 1ijkheden _zullen tot een
betere o.rgani sa tie bij dragen._
De voorgaande besluiten laten niet
toe dat de publiciteitsassistent
dit jaar aangenomen wordt. Hij/zij
moet tot 1 januari 1980 in de ijskast en dè publiciteits-coördinator moet zijn jasje nog maar èven
uitlaten.
Uit een diskussiestuk over de politieke verantwoordelijkheid van het
HB en van de fraktie, opgesteld
door de ·voorzitter blijkt dat ieder
het daarover eens kan zijn. Wel
wordt gepleit voor intensivering
van de contacten tussen HB en fraktie omdat vooral regio HB-leden in
aanzienlijk mindere mate te maken
hebben met "politiek Den Haag".
Omtrent de Grondslagen wordt beslote.n het "Grondslagenstuk" - een
bundeling van alle ingezonden stukken - aan de regio's en afdelingen
en aan iedere belangstellende te
zenden en dit tè laten vergezellen
van een brief waarin wordt aangekondigd dat een HB-notitie in de
nabije toekomst wordt toegezonden.
Deze notitie zal al dan niet in
geamendeerde vorm op het najaarscongres worden behandeld.
.
De vakature "partij-voorzitter"
is uitgebreid aan de orde. Allereerst de procedure. Het HB tracht
voor iedere- DB vakature minstens
twee kandidaten "beschikbaar te
vinden". Dit sluit op geen enkele
manier uit dat er zich geen andere
kandidaten mogen presenteren. Het
HB vindt a11 een dat het congres een
keuze mogelijkheid moet hebben. Een
notitie van secretaris-politiek
buitenland bouwt een aantal voorzieningen in die voorkomen dat bij
het benaderen van een aantal personen deze personen meer kans zouden
hebben dan personen die zich zelf
aanmelden.
Daarna het profie 1 van de voorzitter. De voorzitter heeft een profielschets gemaakt van de voorzitter, zoals hij hem/haar ziet·funktioneren.
In deze schets herkent het hele HB
de huidige voorzitter en het HB
zou er geen bezwaar tegen hebben
als de volgende voorzitter ook aan
dit profiel zou kunnen voldoen.

Echter niet meer dan dat, omdat de
leden een voorzitter kiezen en niet
de zittende HB-leden. Beide notities worden naar alle afdelingen·
gezonden en zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.
Het HB is er tot heden niet in geslaagd twee kandidaten te vinden.
Jan Veldhuizen

WIJZIGING EUROPEES PROGRAMMA
In het Europese Programma, zoals dat
nu gedrukt wordt verspreid, is een
tweetal amendementen die op het najaarscongres 1978 werden aangènomen,
niet verwerkt.
Op ·pag. 20, par.5:3, 3de alinea, is
een passage opgenomen over deelname
van communisten aan Europese ·regeringen. Deze passage (de zin:
"Invloed ..... blijven") is hier op
een wat merkwaardige plaats beland
en dient te vervallen.
In plaats daarvan moet op pag.5
aan par.2.1a de volgende tekst
worden toegevoegd:
"Aan géén van de in de EEG be·staande
ofop te richten politieke partijen
mag de mogelijkheid tot het dragen
van regeringsverantwoordelijkheid
worden onthouden, mits regeringsdeelname op democratische manier
tot stand komt en de democratische
spelregels gerespecteerd blijven.
In Europees verband dienen de
democratische spelregels tenminste
te worden uitgebreid met de regel
d~t géén beslissingen op Europees
n1veau zullen worden genomen, dan
wel teruggehouden, die de mogelijkheid van regeringsdeelname van
enige pdlitieke partij verhinderen;
66k zullen geen beslissingen worden genomen, dan wel tegengehouden,
die in een verkiezingsstrijd
rechtstreeks ten gunste. van en i ge
bestaande regeringscoalitie werken."
Hein van Oorschot,
vice-voorzitter politiek.

D'66 en de AKTIE voor een OLIEBOYCOT van ZUID-AFRIKA
Het Komité Zuidelijk Afrika en de
werkgroep Kairos organiseren in deze
maanden een aktie voor een effektieve olieboycot tegen Zuid-Afrika.
Zij hebben vele organisaties, w~ar
onder politieke partijen, steun gevraagd voor deze aktie. De aktie is
gebaseerd op een verklaring die de
volgende drie eisen omvat:
1. De Nederlandse regering dient
daadwerkelijke initiatieven te
nemen om te komen tot een effektief olie-embargo. (Hierbij valt
te denken aan diplomatieke druk
op andere landen en aan een sluitende Nederlandse sanktiewetqeving plus een effektief controleapparaat.)
2. Oe Nederlandse regering dient bij
Wijze van voorbeeld een verbod in·
te stellen op de uitvoer van olieprodukten naar Zuid-Afrika.
(Dit zal vooral een symbolische
waarde hebben, die toch van belang
kan zijn voor anti-apartheicts
groepen in andere westerse landen
en i'n Zuid-Afrika;)
3. De Shell dient zich uit ZuidAfrika terug te trekken en vervolgens alle vormen van samenwerking
met haar vroegere dochterondernemingen te verbreken.
Het Hoofdbestuur van 0'66 heeft het
volgende standpunt ten aanzien van
deze aktie ingenomen: ook D'66 bepleit een effektief olie-embargo van
Zuid-Afrika. Wij verwachten van de
Nederlandse regering dat zij op dit
terrein een belangrijke stimulerende
rol zal spelen. 0'66 steunt de eerste twee eisen van het aktieprogramma dan ook van harte.
De derde eis is niet op de Nederlandse regering, maat op de multinational Shell gericht. Het Hoofdbestuur vindt deze eis te eenzijdig
op·één bedrijf gericht: voor een
effektief olie-embargo is nodig dat
niet alleen Shell, maar àlle grote
internationale oliemaatschappijen
zich geheel uit Zuid-Afrika terugtreki<en.
In de uitwerking van de campagne
wordt door sommige organisaties de
nadruk bijna uitsluitend op de eis
aan de Shell gelegd,. Wij hebben er
geen enkele behoefte aan om de Shell
in bescherming te nemen, en daar is
zeker geen reden toe als men kijkt
naar het optreden van dit bedrijf in
Rhodesië en Zuid-Afrika.
Het lijkt ons schter niet juist dat
bij een aktie voor een olie-embargo,
iets wat zowel de overheid als vele
bedrijven aangaat, deze aktie zo
wordt toegespitst op één_ bedrijf.

•

Het Hoofdbestuur heeft dan ook besloten de aktie voor een effektief
olie-embargo te steunen met dat
voorbehoud dat wij de derde. eis anders formulet·en, namelijk dat: "Alle
internationale oliemaatschappijen
dienen zich uit Zuid-Afrik~ terug
te trekken."
Wij hebben de afdelingsbesturen dan
ook geadviseerd·wel steun te verlenen (als zij daar ten minste de mogelijkheden toe hebben) aan demonstraties e.d. die gericht zijn op
een effektief olie-'embargo maar niet
aan akti~s die zich primair of uitsluitend tegen ·de She 11 ri eh ten,
zoals de aktie "Shell helpt apartheid."
·
Wat het optreden van de Shell in
Zuid-Afrika en Rhodesië betreft:
ook fraktie en Hoofdbestuur zijn
verontrust over het optreden van de
Shell daar. Zo heèft het onlangs gepubliceerde "Bingham-rappört" overduidelijk aangetoond dat de Shell
het olie-embargo van Rhodesië heeft
. gesch<:nden. Er is.daarom een brief
aan de She 11 geschreven dat TweedeKamerfraktie.en Hoofdbestuur van
0'66 graag een gesprek met de Shelldirektie zouden hebben over de rol
die de Shell speelt in Zuidelijk
Afrika. Over dit gesprek zal in een
volgende Democraat bericht worden.
Herman Schaper,
secretaris buitenland.
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STICHTING
WE'I•EN

~ERKGROEP

VOLKSHUISVESTING EN
RUIMTELIJKE ORDEHING

VRIJWILLIGERS GEVrwMGD

Het bestuur van de Stiicrhting Wetenschappelijk Bureau vnaxgt ten behoeve van een aagtal Jpmjekten vrijwilligers die of thuns of op het
SWB-bureau een aanta~ rrrojekten van
bescheiden omvang willle:n verzorgen.
Reiskosten worden ve,I'1Jiled.
Hierbij wordt gedacht mn:
a. uitwerken tot een ~likatie van
banden van de Studfierlag Innovatie;
b. uitwerken tot een :Jllb 1i kat ie van
banden van de Studfuldag Bestuur1ij ke Reorgani sa ti~;;
c. dokumentatie werkZBEmheden;
d. uittypen van manusnripten bestemd
voor publikaties.
Gaarne kontakt opnemBTl met Ruud Stam,
direkteur S~IB, te 1.. 07AID - 85 83 03.

De werkgroep zal op 18 juni a.s. in
het Tweêde Kamer gebouw, fraktiekamer van D'66, aanvang 20.00 uur
wederom bijeenkomen .
Onderwerp van de vergadering zal
zijn de wegens tijdgebrek op het
voorjaarscongres niet behandelde paragrafèn beleidsprogramma RO plus de
DESKUNDIGEN GEVRAAffi'lD
daarop .ingediende amendementen (zie
2e Congres, Democraat pag. 8 en 9 ·
en congresboek b1z. 7) .
De werkgroep zal dan van gedachten·
De Stichting.Wetensc~elijk Bureau
wisselen waarbij de indieners van
is bezig een lijst va11 deskundigen
de amendementen worden uitgenodigd.
aan
te leggen ten behmN:e van D'66Voor het behandelen van de paragrafrakties
in vertegenw~digende
fen Ruimtelijke Ordening en Volkslichamen. De mensen d~ reeds op
huisvesting wordt conform de op het
deze lijst staan zijn dbsr allen
congres aangenomen motie, voldoende
persoonlijk over benaäe~ of hebben
tijd op het najaarscongres uitgezi eh uit ei gener bewemtimi!IJ opgegeven,
trokken..
.
.Deze deskundigen zijn in geval dat
Aangezien de heer H. Blankenstijn
akuut informatie ten behoeve van
zich wegens tijdgebrek heeft .moeten · een
standpunt nodig is. snel bereikterugtrekken als coördinator van de
baar
en bereid informat]e te geven.
werkgroep, zullen nu Hanneke GelderAls u denkt dat u een ~gelijke
blom-Lankhout en Ina Klaasen als
bijdrage aan het SWB- IBI• partijwerk
coördinatoren optreden.
eveneens kunt en wilt ]~veren en
di entengeve 1ge op deze ((tot nu toe
willekeurig ontstane) ]njst hoort
te staan, verzoek ik u mTi j uw naam,
STUDIEGROEP IN OPRICHTING,
adres, telefoonnummer~ een omONDERWERP: PEDOFILIE
schrijving van uw des{qJumcligheid te
zenden of door te be 1na.
Op initiatief van de werkgroep
Ruud S:tai!li,
Justitie gaan we proberên het vraagdi rekteiUir S~.JB D'66.
stuk der pedofilie te bestuderen ..
Bezuidenhoutseweg 195,
Het is de bedoeling dat dit onderDen Haag.
werp van u. i t vers eh i 11 ende di se i p1iTel. 070- 85 83 03.
nes belicht gaat worden, omdat er
.b.v. psychologische, sociologische
en juridische aspekten àan vast zitten.
Belangstellenden voor de subgroep
kunnen .kontakt opnemen met de
coördinator:
Martiri ~1aassen,
Beethovenlaan 52,
7333 CE APELDOORN •
tèl. 055 - 41 42 06.
(niet·bereikbaar t/m 13 juni 1979;
in die tijd alleen schriftelijk
reageren).·

-
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WERKGROEP JONGEREN
Zaterdag 28 april kwam de werk9ràep
voor het eerst bij elkaar.
Na inleidende verhalen over het
funktioneren van de SWB-werkgroepen,
besloten we tot het volgende wat
de SWB-werkgroep betreft:
Een wisselende voorzitter, voor de
volgende keer Yvonne Stokvis.
Twee coördinatoren, voorlopig vast,
Bas van Vliet en Else Kuiper.
Per ver.gadering één of twee .politiek i~houdelijke onderwerpen die
breed behandeld worden.
Voor de volgende keer is dat:
.Jeugdwerkloosheid.
Wat het aktie(verings)centrum
betreft:
·
Hierover z.ijn nog geen konkrete
besluiten genomen, omdat we nu nog
niet kunnen overzien hoe dat centrum in relatie met de werkgroep
gestalte zou moeten krijgen en hoe
de verrichtingen van de werkgroep
emancipatie op dit gebied zijn.
Het spreekt vanzelf dat we ·ermee
bezig blijven.
.. Wat het PSVI betreft:
Zij gaat--;:nsamenwerking met enkele
mensen uit de werkgroep cursussen
vergadertechniek en partij-introduktie organiseren. In de toekomst
denken we aan wat meer speciaal op
jongerenproblematiek gerichte cursus.sen.

~JERKGROEP

MILIEU

De Werkgroep Milieu heeft behoefte
aan versterking van haar gelederen ·
(thans 12 mannen en vrouwen}.
De akti vi te i ten van de werk.groep
zijn tweeërlei:
- behandeling van ad hoc-zaken,
~aarvoor frekwent kontakt nodig
1s met Tweede-Kamerlid Ineke
Lambers;
- behandeling van algemene beleidszaken, in het kader waarvan een
nota wordt voorbereid over het
milieubeleid op langere termijn.
De werkgroep vergadert (tot nu toe)
in Utrecht.
·
Wat betreft de behandeling van algemene.beleidszaken zoekt de werkgroep
spec1aal naar een jurîst(e) met
bel~ngstelling ~o?r/ervaring op het
geb1ed .van de m1l1euwetgeving.
Nadere i~formatie en opgave bij de
secretar1s van de werkgroep:
Otto Postma,
Van Riebeeckstraat 10,
3531 EJ UTRECHT.
tel.030- 94 66 89.

LANDELIJKE WERKGROEP ONDERWIJS D'66
Standpunt inzake de interne
democratisering in het onderwijs

het onderwijs dat toelaat. In samenhang met de aard van het onderwijs
dienen deze rechten dan toe te koAchtergrondinformatie
men aan het onderwijzend en nietonderwijzend personeel en aan de
Mom:nteel staat het vraagstuk van
·ouders (primair onderwijs), de
de 1nterne democratisering in het
ouders en de leerlingen (secundair
onder~ijs w:er sterk in de belangonderw~~s)_ en de studenten (tertiair·
stelllng. D1recte aanleiding is de
onderw1~s). Daarenboven menen wij
pub li ca tie van een voorontwerp van
wet inzake de medezeggenschap in het dat de 1nterne democratisering in
het onderwijs niet voldoende gereonderwijs door de ministers Pais,·.
geld is indien slechts zou worden
Van der Stee en Albeda.
volstaan met een vertaling van de
Twee jaar geleden speelde de vraag
Wet
op de Ondernemingsraden naar
of de Wet op de Ondernemingsraden
het onderwijs. Ouders en/of de
o~~ van toepassing is op het onderleerl~~gen (al naar gelang hun
WlJS. De regering besloot toen te
leeft1Jd), .het onderwijzend en nietstrev:n naar een eigen wettelijke
onderwijzend personeel en eventueel
regel1ng van de medezeggenschap in
nog anderen moeten samen de gehele
het onderwijs, mede gezien de bijgang van zaken in de school kunnen
~ondere positie die het onderwijs
bepalen.
1nneemt op grond van art. 208 van
de Grondwet. Het bijzonder onderI2~lisbH!:!9
wijs werd in de gelegenheid gesteid
De Wet op de Ondernemingsraden is
zich over eigen voorstellen te beniet van toepassing op het openbaar
r~den: Vers~hillende onderwijsorgaonderwij~.{krachtens de wet zelf).
n1sat1es, n1et alleen uit het bij~
Voorts llJkt de wet sowieso niet
zonder onderwijs, hebben inmiddels
toepasbaar
op het onderwijs (openideeën ontwikkeld voor een medezegbaar en bijzonder) vanwege· de aard
genschapsregeling.
van het onderwijs. Dat neemt niet
De PvdA-kamerleden Van Kemenade,
weg,
dat in de Wet op de OndernePoppeen Worrell hadden reeds eermingsraden aan werknemers rechten
der een initiatief genomen voor een
wijziging van de Wet op het Voortge- zijn gegeven, waarvan in het geheel
z:t Onderwijs en de Wet op het Leer- niet valt in te zien waarom zij
niet ook behoren te gelden voor
llngenwezen met betrekking tot de
werknemers in het onderwijs en daarmedezeggenschap van ouders, persoenboven, ge,zien de aard van het onneel en leerlingen.
d:rwijs, ook voor ouders en/of leerDe landelijke werkgroep Onderwijs
llngen. Deze rechten, die dus minivan D'66 heeft zich gebogen over de
maal
in een medezeggenschapsregeling
problematiek van de interne democrabehoren te worden neergelegd, betisering in het onderwijs en is
treffen: het recht op informatie
daarbij tot de volgende standpuntover de gang van zaken, het recht
bepaling gekomen.
om advies te geven inzake een aantal besluiten, het recht om instemStandpuntbepaling
ming te betuigen aan besluiten,
1.. Democ~atisering in het onderwijs
zonder welke instemming de besluiten
d1ent n1et beperkt te blijven tot
niet ~eldig zi~n, het recht op
e:n bepaalde onderwijssoort. Er
schol1ng, om z1ch te bekwamen in het
d1ent ook gestreefd te worden naar
. ~ede bepalen van de gang van zaken
een regeling die zowel voor openln.de,school, het recht op facilibaar als voor bijzonder onderwijs
telten, om de middelen te krijgen
geldt.
om adequaat te kunnen participeren.
{Het voor-ontwerp van minister Pais
T2~li!:b~i!:!9
kent slechts een adviesrecht.).
Er zijn in de Tweede Kamer uitspraken. gedaan, dat een regeling alleen 3. ~1edezeggenschap in de schoo 1 is
voor het openbaar onderwijs zou
geen eis van deugdelijkheid maar een
moeten gelden (o.m. omdat de overalgemeen belang. Op grond van het
heid geen regelingsbevoegdheid teralgemeen belang dient de overheid
zake zou hebben jegens het bijzonder t:n aanzien van door haar gesubsionderwijs). Het initiatiefwetsontdleerde scholen de eis te stellen
w:rp van Van Kemenade c.s. beperkt
dat gewaarborgd is dat de betrokkez1ch tot het voortgezet onderwijs
nen bij de school de gang van zaken
en het leerlingwezen.
in de school kunnen bepalen. Onder
betY'okkenen zijn hier te verstaan:
2.. Er dient een medezeggenschapsrege- de ouders en/of de leerlingen (al
llng te komen, waarin minimaal die
n~~r gelang ~un leeftijd), het onder·
rechten zijn neergelegd, d1e krachWl J zend en met-onderwij zend persotens de Wet op de Ondernemingsraden
neel en eventueel anderen. Daarbij .
gelden voor medewerkers in een onbehoort het steeds zo te zijn dat de
_derneming, voor zover de aard van
invloed van anderen dan ouders/
·
1
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leerlingen en personeel steeds minder dan een derde deel bedraagt, een
en ander behoudens de eisen die de
onderwijswetten stellen.
I!?~l1fb!iD9

De vraag of de medezeggenschap een
eis van deugdelijkheid is of een
algemeen belang speelt een rol bij
de interpretatie van art.208 van de
Grondwet, het artikel dat de vrijheid van onderwijs regelt. Wij zien
medezeggenschap niet als iets watrechtstreeks te maken heeft met de
kwaliteit van het onderwijs (in
welk geval de regelingsbevoegdheid
van- de overheid zeer beperkt zou
zijn), maar als een algemeen belang.
Wij verwijzen voor deze opvatting
naar de Wet op de Ondernemingsraden,
die immers aan werknemers rechten
geeft die.alg~meen worden aangevoeld als eisen van deze tijd. De
overheid dient dus niet te schromen
om in een medezeggenschapsregeling
voor het onderwijs soortgelijke
rechten te creëren. Een beperking·
tot een regeling die· gerelateerd
iou moeten worden aan de kwàliteit
van het onderwijs past daarbij niet.
De op basis van het algemeen belang
geformuleerde subsidievoorwaarde
beoogt nader aan te geven, dat niet
volstaan kan worden met slechts een
vertaling van de Wet op de Ondernemingsraden naar het onderwijs. De
geformuleerde eis kan betrekking
hebben op een medezeggenschapsraad
maar ook op het bevoegd gezag van
de school zelf: het gaat er immers
om dat betrokkenen via procedures en
structuren een in hun onderlinge
verhouding evenwichtige invloed op .
de gang van zaken in de school kunnen uitoefenen. Het is van belang
te bevorderen dat ieder deelneemt
·in de iorg voor de schoolgemeenschap
als geh~el. Het ligt daarbij uiteraard in de rede, dat wa.t_ de procedures en structuren betreft er een
onderscheid gemaakt wordt tussen
kleine en grote scholen.
Hans Veenhuys,
vice-voorzitter werkgroep
Nassaukade 168,
1053 LL A11STERON1.
tel~- 020- 12 45~9 (thuis)

DEMOCRAATJES
door. Marie-Louise Tiesinga

Dat zal best qelukt zijn.
Verder in het.april-nummer nog een
gezellig nieuwtje: het bestuur van
de afdeling Breda heeft de wens om
de komende borre 1s in een nieuw jasje
te steken. Suggesties van de kant
van de leden om -het Borreltje verder
meer inhoud te geven, worden ingewacht. Klinkt zeer gezellig en
bourgondischenhet zou inhet kader
van ledenwerfactiviteiten de moeite
waard zijn om na te gaan of je daar
nu werkelijk meer mensen mee binnen
krijgt en houdt.

d'OLIPHANT, afdeling Amsterdam
Bij d'Oliphant moet·je altijd terugtellen om erachter te komen in welke
maand het nummer· dat je onderhanden
hebt is uitgekomen. Ik heb het nu
over nummer 7, maar een datum vind
je· helaas niet op de buitenkant.
~1aar daarmee wil ik absoluut niets
zeggen over het b1ad ze 1f, want dat
mag er zijn. Maar dat moet en kan . 0'66 NIEUWSBRIEF, regio Groningen,
mei 1979
ook in zo'n grote afdeling. In
dit nummer, nummer 7 dus, waarschij n- Het gaat goed met deze nieuwsbrief
lijk van eind april, een leuk inter- kennelijk, want in dit nummer staat
view met Arnold Martini, een kleur-.
het concept redactiestatuut afgerijke figuur in onze gelederen en
drukt. Sinds ik dit soort geschriften
·een wijs man. Wijs ook lijkt zijn
onder ogen krijg, is dit het tweede
beslissing - e.e.a. komt in het
redactiestatuut. Ook de Amsterdamse
interview aan de orde - om het
Oliphant werkt sinds kort met redacpartijvoorzitterschap niet te ambitieregels. Curieus was de tekst van
eren. t1artini vindt het niet te
het inlegvelletje in deze Nieuwsbrief:
combineren met het burgemeesterschap. "Aar de Goede spreekt in Groningen,
Verder trok nog een ingezonden brief a.s. vrijdag 27 april, 20.00 uur in
het Tehuis, muzikale begeleiding
van de heer en mevrouw Vust-van
Rensen mijn aandacht. Pas lid gewo~ aanwezig." Zingt Aar nu ook al
over Europa?
den van D'66 bezochte~ zij onlangs
voor het eerst een ledenvergadering
van de afdeling Amsterdam.
'FRAKTIEBULLETIN/AFDELINGSNIEUWS Zij schrijven dat, ofschoon de verHoorn, mei '79
schi 11 ende onderwerpen zeer i nteressant waren, de bijeenkomst voor hen, De afdeling Hoorn heeft zich kortgeals niet-rokers, bepaald geen genoe~ leden gebogen over dubbellidmaatgen was, omdat een groot aantal aan- schappen. Er zijn n.l. D'66-leden
wezigen zonder ophouden zat te roken. die ook lid zijn van een andere poZij sommen voorts een aantal zinsne- litieke groepering. Volgens de statuden op uit het 0'66-beleidsprbgramma ten is men niet verkie·sbaar in besturen en vertegenwoon:flii:qende 1i cha1977-'81.
men als men lid is van een andere
Zij besluiten hun brief met:
landelijke politieke !Jartij. Over
'~ls politiek bedrijven betekent
plaatselijke groeperingen wordt
in benauwde, blauw-doorrookte loechter niet gesproken.
kaliteiten discussiëren, vrezen wij
In Hoorn was men met 11 stemmen voor,
dat onze politieke activiteiten
0 tegen en 1 onthouding de volgende.
van zeer korte duur zullen zijn."
mening toegedaan: "In een gemeente
Een duidelijke onderstreping van de
waarin D'66 met een eigen lijst aan
discussie die op het ogenblik overal
de gemeénteraadsyerkiezingen zal
in ·0'66 gaande is over wel of niet
deelnemen of in de gemeenteraad verroken tijdens vergaderingen.
.
tegenwoordigd is, is het niet wense-;
Zo besloot de Adviesraad in haar
lijk dat mensen die lid zijn van
vorige vergadering van 28 april j. L
enige andere politieke partij verom tijdens de vergaderingen niet
kiesbaar zijn voor bestüren van
meer te roken. Al was het dan met
0'66 of door b'66 wordetm voorgedraeen kleine meerderheid.
gen voor vertegenwoordigende funcDe redactie van d'Oliphant reageert
ties."
in het volgende nummer.
Een verdergaand bestuuilrS\'i/OOrste l,
Ik ben erg benieuwd!
t.w. dat dubbellidmaatsmnap in geen.
geval is toegestaan, wemrl met 4
stemmen voor, 7 tegen em 1 ontDH10CRAATJE,. Breda - maart en april
houding verworpen.
In een aantal afleveringen heeft de
redactie goede informatie verstrekt
INFO BULLETIN Sub-regiiDJ Midden Brabant,
over Europa. Kort en overzichtelijk.
apr~1 en mei 1979
In het maart-nummer vond ik onder
het kopje: "0'66-ideeën die actueel
In april verscheen voor het eerst het
blijven" een door de redactie beInfo Bulletin van de subregio ~·1idden
werkte bijdrage van Henk Zeevalking
Brabant ·Het ziet er smakelijk uit.
·van februari '73 over, de filosofie
Inmiddeis is ook het mei-nummer vervan de redelijkheid, waarmee ·Breda
schenen. Proficiat redactie! Dat er
de discussie over grondslagen in de . nog vele bulletins mogen volgen.
afdeling op gang wilde brengen.
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Miljoenen Nederlanders willen een andere
samenleving. Een samenleving met vrede.
En zonder discnminatie. Een samenleving met
ee11 schoner milieu. Met meer inspraak. Meer
democratie. En met meer kansen voor iedereen.
Dat vraagt verandering. Daarvoor is idealisme
nodig. En strijd. Maarvooral macht. De macht van
het aantaL De macht van het kapitaal. Het is dus
wel even belangrijk om na te gaan, aan wie u uw
(spaar)geld toevertrouwt.

De ASN b'TOeit gestaag. Maar om een vuist te
kunnen maken is aanzienlijk meer nodig.
Wilt u meer weten over de ASN en haar vele
spaarmogelijkheden? Stuur haar dan de hieronder
afgedrukte bon ingevuld toe in een envelop met
als adres:
Alg~mene Spaarbank voor Nederland,
Antwoordnummer 1188, 2500 WB Den Haag
(een postzegel is dan niet nodig!) Ook kunt u
bellen: 070-47 01 81 (3lijnen). Of bezoeken:
· Rijnstraat 28 in Den Haag (van 8.30 uur tot
17 uur).

De Algemene Spaarbank voor Nederland
(de ASN) is voortgekomen uit de kring van de
moderne arbeidsbeweging. Opgericht met het
doel een vinger te krijgen in de financiële pap.
Een vinger die zou kunnen en moeten uitgroeien
tot een vuist in de strijd voor een betere samet1- ~
leving.

r~,a~n~l=(:---..

I
De ASN, opgericht door het NVV en de
Centrale, verloochent haar afkomst niet. Zij belegt
1 Code en woonplaats:---~------de haar toevertrouwde 180 mil.ioen gulden van
zo'n 55.000 rekeninghouders binnen de daartöe
1
voorgeschreven richtlijnen,
haar voorkeur
uitgaat naar projekten van algemeen en sociaal
I 00
belang. De ASN geeft dus rente zonder bijsmaak!
I 0
I 00
Al l emene.Spaarb·an·.k I 00
.
I 00
VOor Nederland
~aarbij

Adres=------~--------

Wenst nadett:: inlichtingen over:
de ASN in het algemeen
de ASN-spaarrekeningen. gekoppeld aan de
postrekening
wenst tevens een lórmulier om een postrekening te
openen
'
het giraal-sparen ( = sparen Z(mder hoekje)
de VROEG-BIJ-rekening (een unieke regeling V(Xlr
jeugdigen van 0 t/m 17 jaar)
,
het jeugdsparen De Zilvervlwt (een regeling V(Xlr
jeugdigen van 15 t/m 20 jaar)
het termi_insparcn (inet opzeb>termijn)
het depositosparen (mei een va-;te lwptijd)
spaardeposito-hewijzen (met een va-;te l(xlptijd)

*

Niet Qraten,maar doen ... uitQrinciQel

*svpaankruiscn hetgeen u wenst
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we met schaarse middellEID omgaan en
derhalve in beg1nsel watbaar voor
beinvl oedi ng en besturiing."

.. ·..

bê2~_mggr_mQlgn§_m2l§D

Molens zljn mooi om te zien. Maar
het zijn ook nuttige dingen. De poldermolen van Benthuizen bijvoorbeeld IJAKKER~ HEERTJE~ v. TRIER en ZEGVELD
_kan electriciteit opwekken tot een
capac~teit van 34.000 KWH per jaar.
De watermolen in Wylre in Zuid-LimMORGEN BRENGEN I
burg heeft 2 schoepraderen, éen voor
het opwekken van electriciteit, het
"Over industrie en werkgelegenheid
andere drijft twee paar ,molenstenen
in de jaren tachtig'.' 1ui dt de onderaan.
titel van een door Bert Bakker in de
De bekende' vereniging 'De Holland.serie Contact Tijdsdocumenten uitgescha t1olen' subsidieert naar vermogeven boekje van Jan Terlouw en
gen in het herstel en opnieuw in
Walter Zegveld. De eerste auteur is
bedrijf zetten van wind- en watergenoegzaam bekend, over de tweede
molens.
Zo kennen we in Westzaan 'De School- ·kunt u meer 1ezen in de vo 1gen de
meèster', de ·enige windpapiermolen . Democraat. Hier zij vermeld dat hij
behoort tot de stafgroep Strategiin Europa, 'en aan de Zaanse Schans
sche Verkenningen van het TNO.
'De Huisman', een windmosterdmolen.
Door het in bedrijf houden, of opVeel kranten hebben aandacht besteed
nieuw in bedrijf nemen van molens
aan dit·boekje. De Democraat beperkt
komen ook aanverwante beroepen, c.q.
zich tot het.noteren van een enkele
bedrijfjes weer aan hun trekken, als opmerking van Professor Heertje, die
.bv. de molenaar, de rietdekker, de'
op 16 mei j.l. in Nieuwspoort in Den
molenbouwer, de maalsteenklopper.
Haag een inleiding hield, waarna
Ik zou alle gemeenteraads- en staten- Jan Terlouw het eerste exemplaar
Jeden van D'66 willen a~nsporen eens aanbood aan de kersverse mini ster
in hun omgeving·rond te kijken of er voor Wetenschapsbe 1ei d, prof. dr. i r.
op dit gebied iets te doen valt.
A. A. Th.H. van Tri er.
·
Misschien wil uw gemeente een subs i"Eindelijk"
aldus
Heertj~
- "wordt
die geven, wellicht kunt u met een
in
dit
land
door
twee
begaafde
jonafdeling participeren in een stichgelui tot uitdrukking gebracht dat
'ting to't behoud van een eigen molen.
de technische ontwikkeling niet iets
Er zijn zelfs mensen die er ook nog
is dat bepaald wordt door God en de
publicitett in zien. Veel sukses!
ingenieurs, maar dat het.gaat om een
. Dirk de Boer
complex van verschijnselen, afhankeAilbertuslaan 384
lijk van onze menselijke wil, onze
6461 TR Kerkrade
beslissingen over de manier waarop
BON A
0

0
0

"De grote maatschappelliijke betekenis
van het boek is het DEspreekbaar maken van belangrijke ~s€quenties
van de technische onltwiikkeling. De
·techniek kan de indiiViid:Uele mens
onzeker, onrustig en m'lfs angstig
maken vanwege de i nvThunl op de individuele positie en ~taanszeker
heid, maar ook vanwege het voortdurend beschikbaar komen van nieuwe
produkten en mogelijkheden. De menselijke flexibiliteit schiet vaak
tekort om de effecten van de techniek
te verwerken. Het antwoord daarop is
niet een radicaal stopzetten van de
t~chnische ontwikkeling, maar een
brede maatschappelijke discussie
over de elementen die we willen afremmen en die we willen bevorderen.
Het is beter openlijk tegen elkaar
te zeggen dat technische ontwikkeling ook leidt tot uitstoting en er
een vooruitziend beleid op te baseren, dan.net te doen of dat kan
worden voorkomen en achter de feiten
. te blijven aanlopen."
·
"Dit boek kan feiden tot een grotere
bewustwording bij de mensen van de
effecten_van de techniek, tot een
grotere flexibiliteit, tot een grotere bereidheid zich aan te passen
en te verplaatsen en tot meer toekomstgericht beleid ....
"Een meeslepend boek" bèsloot
Heertje.
De titel: Morgen brengen?
De prijs: f 15,90
In de boekhandel.

BON B

Stuur mij informatie ~ver n'66. en de condities die aan het lidmaatschap verbonden zijn
Ik geef mij op als lid van D'66. Ik betaal pas na öntyangst van eenaccept-girokaart
Ik wil een abonnement op de Democraat
voor f. 25,- per jaar. Ik betaal pas na
ontvangst van een· accept-girokaart

NAAN:
VOORLETTERS:
ADRES:
WOONPLÀATS:
POSTCODE:
handtekening

0

Ik schenk een abonnement op de Democraat
gedurende één jaar, voor f. 25;- aan:
'
Ik betaal na ontvangst van een acceptgirokaart

Stuurt U informatie over D'66 en de cond~~ies die aan het lidmaatschap verbonden
Z1Jn aan:
NAM1·:
VOORLETTERS:
,ADRES:
WOONPLAATS:
POSTCODE:
Dit abonnement wordt geschonken c.q. d~ informatie wordt toegezonden door:
NÀM1:
ADRES:
POSTCODE:
WOONPLAATS:
0

handtekening
De geadresseerde is door mij wel/niet geïnformeerd
(doorhalen wat niet van toepassing is).
-----------
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66

DEPARTlJ

VOORZITrER
Europa heeft ons de beste verkiezingsuitslag bezorgd die we ooit
hebben gehad. Dankzij 9% van de kiezers gaan Aar de Goede en Suzanne
Dekker met een ruime marge beiden
náar het Europees Parlement.
D'66 wordt nu door iedereen aangemerkt als een van "de vier grote
partijen" en het kan beginnen zich
ook in Europees verband waar te
maken.
Een mooi resultaat tegen een lusteloze achtergrond van geringe publieke belangstelling en een lage kiezersopkomst. Wat voor betekenis mogen we aan dit resultaat toekennen?
Start het eerste gekozen Europese
Parlement nu onder een goed of een
slecht voorteken? Gaan onze vertegenwoordigers met een sterk of een
zwak mandaat naar Straatsburg?
Om op die vragen een antwoord te
vinden moeten we niet alleen letten
op de lage opkomst van de kiezers,
maar ook op de resultaten van enkele andere partijen in Europa.
Een van de opvallendste dingen van
deze verkiezingen is, dat de twee
partijen die zich het meest nationalistisch en tegen Europese eenwording hebben opgesteld - de
Engelse Labour Party en de Franse
Gaullisten - ook verreweg de slechtste resultaten hebben geboekt. De
PvdA met haar beklemtonen van het
nationale belang van de verkiezingsuitslag - "Vóór of tegen het kabinet Van Agt-Wiegel"- incasseerde
een duidelijke terugslag. Alleen in
Denemarken behaalden anti-EEG partijen succes en drongen door tot
het Parlement.
Als je naar die uitslagen kijkt, dan
is het duidelijk dat de lage opkomst
percentages wèl op een matige belangstelling voor Europa wijzen,
maar dat de niet-stemmers stellig
niet als stemmen tegen de EEG mogen
worden geteld. Als dat laatste het
geval was, hadden we meer "Deense"
resultaten moeten zien en zouden
Labour en de Gaullisten niet zo de
kous op de kop hebben moeten krijgen.
Dat Europa niet tot de verbeelding
spreekt, wisten we al lang. Dat maak

je natuurlijk niet door een campagne
ongedaan. Vrees voor de te verwachten lage opkomst en daardoor voor
een slecht stembusresultaat is ook
kennelijk een belangrijk motief
geweest voor de PvdA-strategen om
aan deze Europese verkiezingen een
nationale betekenis toe te kennen.
Een riskante, maar vooral ook cynische poging tot kiezersmanipulatie.
Dat is dus niet gelukt. De VVD stelde zich duidelijk Europees op, maar
wees een man als lijsttrekkeraan
die weinig anders meer uitstraalt
dan zelfgenoegzaamheid en minachting
voor anderen.
Het CDA profiteerde van de lage opkomst. De betekenis van de uitslag
voor het mandaat van hun parlementaire vertegenwoord i gers ·is in a1
deze drie gevallen erg onduidelijk.
0'66 heeft van meet af aan de Europese betekenis van deze verkiezingen
beklemtoond en het belang van de besluitvorming op Europees niveau
dichter bij huis proberen te brengen
maar geen moment enthousiasme voor
de bestaande Europese instellingen
geveinsd. Het heeft integendeel de
nodige kritiek op die instellingen
en op hun manier van funktioneren
geuit. Wij hebben bovendien de zelfstandigheid van ons optreden onderstreept. Het resultaat? Voortreffelijk (ondanks de matige opkomst van
de kiezers). ~-1en noemt ons de grote
overwinnaars.

"EUROPA LEEFT NIET
VOOR DE EUROPEANEN"
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Ik meen, dat onze vertegenwoordigers
hieraan een sterk mandaat ontlenen
met een duidelijke opdracht: al het
mogelijke te doen om de EEG te democratiseren en om te vormen tot een
Europa waarin niet de belangen van
de naties en van andere grote organisaties, maar die van de burgers
de overhand hebben. Dat is natuurlijk niet iets dat je even met zijn
tweeën doet. Het is wel meteen een
richtlijn voor de beoordeling van
het stemgedrag van frakties en partijen in het Parlement met het oog
op een mogelijk zich aansluiten van
D'66 bij hen.
De kie zersopkomst is alom afgeschilderd als teleurstellend. Begrijpelijk, maar toch maar tot or zekere
hoogte. In de eerste plaats was dit
te verwachten. De gedachte, dat je
hierin met reklame voor Europa verandering zou kunnen brengen, was
ook niet vrij van cynisme. ~1aar afgezien daarvan vraag ik me af, of
men niet ook bij deze beoordeling
weer teveel in nationale termen
heeft gedacht: alsof Europa één natie zou moeten worden en Europese
verkiezingen daarom een soortgelijke
belangstelling en opkomst zouden
moeten krijgen als nationale verkiezingen.
doortezen op pagina 2

-
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vervoZg van pagina 1

Uit de Volkskrant:
SUZANNE-trend

Is de EEG er niet juist ook om het
nationalisme in Europa af.te dempen? "De Europese verkiezingen hebben ten
En om de uit dat nationalisme voort- slotte nog iets nieuws opgeleverd:
komende oorlogsgevaren af ·te wenden? de Suzanne-trend. Suzanne Dekker,
Nationalistische gevoelens hebben
tweede op de lijst van D'66 en alleronszelf en de rest van de wereld al
minst zeker van een zetel, heeft
meer dan genoeg ellende bezorgd.
volgens de officiële uitslag de
Een samenballing van dat soort gemeeste Voorkeursstemmen verzameld,
voe,l ens' tot Europese hoogte is het
namelijk 91.494.
laatste waarop we moeten hopen.
De 30-jarige voormalige advocate en
Europa: zij pluralistisch, niet nanu beleidsmedewerker voor internationalistisch: noch op kleine, noch
tionale energie-aangelegenheden op
op grote schaal. Zeker, aan de beAls sekretaresse is aan de redaktiehet Ministerie van Economische Zaken
langstelling voor de Europese interaad toegevoegd:
gratie valt veel te verbeteren, maar was tot de Europese verkiezingen
Kitty Warburg.
volslagen onbekend. Haar opkomst is
een zekere kritische afstandelijkvermoedelijk te danken aan de beelKorrespondentie, kopij e.d. richten
heid mag er ook zijn. Met die toondende kracht van de televisie en aan
aan het redaktiesekretariaat van
zetting blijk je zelfs kiezers te
wat sommige vrouwen "de beweging"
kunnen trekken.
_De Democraat
noemen.
Bezuidenhoutseweg 195
Al met al een verkiezingsuitslag
D'66 gooit er knappe koppen tegen
2594 AJ Den Haag.
waar we mee verder kunnen. Ik hoop,
dat vooral al degenen die zich plaat-· aan, eerst Jan Terlouw en nu Suzanne.
Met eenvijfde van .:ille D'66-stemmen
VERANTWOORDELIJKHEID
selijk met zoveel verve en vindingop haar naam is zij plotsklaps een
hebben
ingezet
daar
veel
rijkheid
De redaktieraad draagt de eindverantged~chte kracht in de progressiefbevrediging
uit
putten.
Want
dat
is
woordelijkheid voor inhoud en opname
liberale partij. Ondertussen blijft
het
niveau
waarop
zowel
de
partij
van publikaties in de Democraat. Het
de vraag hoe je van nul op 91.949
als
Europa
vooral.
moeten
worden
gemoet duidelijk zijn dat deze verantkomt, menig politicus mateloos
. maakt. Dat Suzanne Dekker een spewoordelijkheid zich niet uitstrekt
boeien."
ciale
gelukwens
verdient
met
haar
tot bijdragen van het Hoofdbestuur,
persoonlijke resultaat, daar zal
Advies van de Democraat-redactie aan
frakties in vertegenwoordigende liiedereen het mee eens zijn.
de Volkskrant:
chamen, het SWB-bestuur, het P$VIVraag het Suzanne zèlf eens.
bestuur, de Adviesraad en andere
Jan Glastra van Loon.
officiële partijorganen. ·Al deze bijdragen zijn als zodanig herkenbaar
aan het rubriekshoofd •
. Ook de inhoud van ingezonden brieven,
die steeds de naam van de schrijver
TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN ?
vermelden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktieraad.
GIRO 1.000.0'00
Voorzover er enig misverstand omtrent
de redaktionele verantwoordelijkheid
mocht dreigen, worden de titels van
bijdragen die buiten die verantwoordelijkheid vallen, voorzien van een* Gevraagd:
DE DEMOCRAAT
E MA N C I P A T I E - WE R K ( S T ) E R
De Democraat wordt gratis toegezonden
Op grond van een te ve.rwachten subsidie van het r~inisterie van C.R.M. kan
aan alle 1eden van D'66. Niet-leden
ten.behoeve van het Politiek Emancipatie Aktiveringscentrum {PEAC) binnenkunnen zich abonneren voor f 25,-kort een emancipatie-werk(st)er worden aangesteld voor ca. 20 uur per week.
per jaar.
,
Aanstelling gebeurt in tijdelijk dienstverband voor max. 2 jaar.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
het sekretariaat voor f 3,-- per stuk
Taak: - opzetten, ondersteunen en stimuleren van regionale en plaatselijke
werkgroepen emancipatie;
WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT?
-.het verzorgen van een mededelingenblad om de coördinatie
De.Democraat verschijnt 10x per jaar.
·en contacten tussen deze werkgroepen te bevorderen;
- zorgen voor een wisselwerking tussen PEAC, regionale en plaatseDemocraat nr.? verschijnt: 6-9-1979.
lijke werkgroepen en SWB-werkgroepen emancipatie;
Sluitingsdatum kopij: 20-8-1979.
- het verzorgen van studiemateriaal en literatuurlijsten;
- het geven van een inbreng bij de samenstelling van informatieADVERTENTIETARIEVEN
materiaal over knelpunten in de vrije rolkeuze van man en vrouw
voor de speciale vrouwencursussen, opgezet door het PSVI.
1/1 pagina: f 500,-1/2 pagina: f 300,-- liggend
Kandidaten dienen bij voorkeur enige ervaring met emancipatiewerk te
1/3 pagina: f 250,-- staand
hebben, goede contactuele eigenschappen te bezitten en een opleiding op
1/4 pagina: f 200,-- liggend
H.B.O.- of gelijkwaardig niveau te hebben genoten.
1/6 pagina: f 150,-- staand
Zij worden geacht de beginselen van D'66 te onderschrijven.
Kontraktprijzen op aanvraag verkrijgStandplaats: Landelijk Secretariaat D'66, Bezuidenhoutseweg 195,Den Haag
baar.
Zij, die belangstelling voor deze functie hebbenen/of nadere inlichtingen.
Plaatsing van advertenties is mede
wensen, kunnen zich schriftelijk of telefonisch wenden tot Carien Evenhuis,
onderworpen aan de goedkeuring van
{PEAC), Offenberglaan 1 flat 46A, 2594 BM Den Haag, tel.: 070-838523.
de redaktie .•
·sollicitaties vóór 1 augustus 1979 te richten aan het Hoofdbestuur van
D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag.
De uitgave van de Democraat geschiedt
onder verantwoordelijkheid van een
door het Hoofdbestuur benoemde redaktieraad die als volgt is samengesteld
Piet van BaarseT
Co. Patist
Frans Rogier
Marie-Louise Tiesinga
Jan Veldhuizen
Stijn Verbeeck.
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ITERIDUW
Het 'Redelijk Alternatief' heeft bij
de Europese verkiezingen ruim 9% van
de stemmen op zich verzameld. Dat is
meer dan in de vijftiger en zestiger
jaren partijen als ARP, CHU en VVD
kregen.
Toch werd in die jaren over die partijen, naar mij voorkomt, in de verschillende tranten politieker geschreven. Anders gezegd: men kent
aan D'66 nog niet de politieke macht
toe die onze partij op basis van het
stemmental feitelijk wel vertegenwoordigt.
De belangrijkste reden daarvoor is
natuurlijk de na 1971 tot stand gekomen groei van de drie grootste
blokken. Het was even wennen dat
Nederland een 3-stromenland bleek
te zijn geworden, het kost ook tijd
om te begrijpen dat 3-stromenland
met een watervalsnelheid verandert
. in 4-stromenland. Tot 7 juni was
het zo dat de combinatie van iedere
twee partîjen uit die drie grootsten een meerderheid vormde; op
grond van de laatste verkiezingsuitslag zou dat niet meer zo zijn.
De som van PvdA (48) en VVD (25) is
kleiner dan 76. Als bij hogere opkomst de PvdA wee~ vooruitgaat, maar
de VVD verder zakt, zal die som wellicht nog steeds kleiner dan 76 zijn.
Daarmee is het belangrijkste criterium voor een 3-stromenland (de som
van iedere willekeurige twee uit die
drie is een meerderheid) vervallen.
Vierstromenland is een feit geworden.
Toch, zoals ik zei, zien sommigen
D'66 nog teveel terzijde staan, net
buiten het politieke gewoel. Niet
iedereen ziet dat D'66 meer is dan
een redelijk alternatief voor partTJen die om deze of gene reden
niet meer aanspreken. De uitslag
van de Europese verkiezingen heeft
m.i. laten zien dat onze politieke
lijn meer is dan een alternatief,
een probeerseltje. Een partij die
zoveel mensen achter zich krijgt
biedt het alternatief, waarop in
dit tiJciSgewricht wordt gewacht.
Niet een pasklaar antwoord op alle
problemen; daar zijn die problemen
te razend ingewikkeld voor.
Niet een vereenvoudigirtg die in
feite misleiding is. Niet een zekerheid die zijn overtuigingskracht
meer moet ontlenen aan stemvolume
dan aan de inhoud van· het gesprokene.
Wel een politiek van nuchterheid en
redelijkheid enerzijds, van idealisme en bezieling anderzijds. Wel een

politieke stijl die niet; zoals
tegenstanders graag zeggen, iedereen
te vriend wil houden, maar die
meningsverschillen probeert hun
juiste proporties te geven.
Wel een beleid dat berust op solidariteit en respect voor mensen, een
beleid dat verborgen macht aan het
daglicht wil brengen, dat de mensen
voor vol aanziet.
Wie uit onze stijl van politiek voeren meent te kunnen afleiden dat wij
de macht die de kiezers ons geven
niet ten volle zullen gebruiken,
vergist zich deerlijk. Redelijkheid
is geen slapheid, nuchterheid is
geen privilege van de onnozele pasgeborene. Ik. ga er van uit dat wie
bij de volgende Eerste Kamerverkiezingen op D'66 stemt, daarmee tot
uitdrukking wil brengen dat Nederland krachtig doch democratisch en
progressief doch redelijk moet worden geregeerd. Om dat te bereiken
zullen we een volgende kabinetsformatie ingaan, beladen met diezelfde adjectieven.
D'66 wil een progressief beleid
voeren. Daaronder verstaan we o.m.
dat er nieuwe,onorthodoxe oplossingen worden gezocht voor problemen
die vaak ook nieuwe aspecten hebben.
Neem b.v. het vraagstuk in hoeverre
de overheid steun moet verlenen aan
bedrijven die in moeilijkheden zijn .
Veel overheidsingrijpen noemt men
gewoonlijk links, het voorkomen van
ontslagen noemt men links, en toch
kan het kunstmatig laten voortbestaan van kansloze-ondernemingen
een verre van progressief beleid
zijn.
Natuurlijk, als een bedrijf in de
rode cijfers raakt door een zeer
tijdelijk gebrek aan orders, of door
slecht management, dan kan het zinvol zijn om met overheidsgeld de
moeilijke periode te overbruggel) of
om een beter management op touw te
zetten. ~1aa r het komt ook voor dat,
door veranderingen waarvan de oorzaak buiten Nederland is gelegen,
een bedrijfstak in ons land moet inkrimpen of zelfs moet verdwijnen.
In zo'n geval is het spreekwoord
van toepassing dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Onderzoek heeft aangetoond dat werkgelegenheidsbeleid het meest effectief
is als er kansen worden geschapen
voor het totstandkomen van nieuwe
arbeidsplaatsen. Het krampa~
proberen oude arbeidsplaatsen te
behouden, blijkt· op de lange duur
dikwijls weinig op te leveren.
Iets anders is het natuurlijk dat
de gemeenschap zich alle mogelijke
inspanning moet getroosten om hen,
die tussen wal en schip raken zo
goed mogelijk op te vangen.
Een progressief beleid is een beleid
dat over de korte termijn durft heen
zien, dat zich niet blind staart op
de molshoop van vandaag en daardoor
de alp van morgen niet opmerkt.

De Tweede Kamerfractie probeert zo'n
progressief beleid te voeren. Van
onze staten~ en raadsfracties blijkt
geregeld dat ze dat ook zo zien.
Het parlementaire jaar is bijna ten
einde. De Regering krijgt met steeds
moeilijker problemen te maken, maar
meer en meer ook wreekt zich dat de
basis waarop het Kabinet steunt te
smal is, zowel in de Kamer als in
het land. Het begrotingstekort is
gestegen naar 6,5%, terwijl het had
moeten dalen tot 4,5%. De werkloosheid gaat niet achteruit, inflatie
dreigt weer en ondanks de gestegen
olieprijs is er op het energieverbruik nog niet nOemenswaëf'd bespaard.
Het Kabinet geeft er geen blijk van
de problemen aan te kunnen. In het
Parlement groeit met de dag de verdeeldheid tussen CDA en VVD en, lijkt
mij, ook binnen het CDA. Ik constateer dit nauwelijks met genoegen,
omdat deze verschillen van inzicht
het beleid vertragen en verslappen.
In een periode waarin de moeilijkheden zich opstapelen is dat bepaald
niet in het belang van het land.

***
NAJAARSCONGRES
Het najaarscongres van 0'66
zal gehouden worden op
vrijdagavond 26 en
zaterdag 27 oktober
1979
Plaats:
Maresca (Veemarkthallen) in
UTRECHT.

1&~ QJJJ j]~jj

RADIO&TV
TELEVISIE
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
RADIO

NEDERLAND I
19.50 .. 20.00 uur
5 september 1979
14 november 1979
23 januari 1980
2 apr i 1
1980
11 juni
1980
HILVERSUM II

18.50-19.00 uur
1979
vrijdag 22 juni
vrijdag 3 september 1979
vrijdag 17 september 1979
Uitzendschema1nä 1 oktober is nog
niet vastgesteld.
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UIT DE
FRACTIE

ONDER REDAKTIE VAN
ERNST BAKKER EN CO PATIST

Terwijl deze regels geschreven worden, gaan de debatten in oe Tweede. Kamer
over het "Julipakket" van het kabinet-Van Agt in al zijn felheid door.
Er hangt een beetje een krisissfeertje in de gebouwen rond het Binnenhof.
Iedereen vraagt zi eh af of het kabinet het redt. Gaat het deze week of
komende week al, of weten ze· nog een paar maanden te overleven?
'
Omdat de uitslag allerminst zeker is en de debatten die al twee dagen aan
de gang zijn nog zeker één dag zullen voortduren, zal worden volstaan met
citaten uit de bijdragen van Erwin Nijpels en Maarten Engwirda aan het
debat.
·voor doorberekening in aanmerking.
ERWIN NIJPELS
V9or het bepalen van een definitief
"Mijnheer de Voorzitter. De stand is oordeel
zal het verder nodig zijn
2 - 2. Zoals de zaken er nu voor
inzicht te verkrijgen in de
staan kan de fraktie van D'66 van de meer
en oorzaak van de verschillende
vier onderdelen van het 1 juli-pakket aard
de
schaallonen verwerkte toeslain
er twee billijken, nl. die met begen, zoals voor slecht weer en vuil
trekking tot de bouwtoeslagverwerking werk
Voorts moet nagegaan worden of
en de aftopping van de looninkomens. voor ..een
deel van de toeslagen in'de
Daarentegen roepen de onderdelen ten
wellicht reeds in enigeraanzien van de kortingen op de socia- bouw-cao's
lei
vorm
een
compensatie in de ambtele uitkeringen en de salarissen van
narensalarissen of de sociale uitke. de trendvo 1gers bij ons onoverkomeringen is gegeven. Zo is net mogelijk
lijke bezwaren op!
dat voor een deel van de bouwtoeslaHoewel verspreid over verschillende
gen reeds in de ambtenarensalarissen
debatten onze standpunten reeds in
een
compensatie werd verkregen via de
hoofdlijnen werden aangegeven, zal
zgn.
Toxopeus-ronden.
ik deze, om een compleet beeld te
verkrijgen, alsnog waar nodig samen- DE KORTINGEN OP DE SOCIALE
vatten.
UITKERINGEN:
Ni jpe 1s vervo 1gde: "Zo a1s bekend is
DE BOUWTOESLAGVERWERKING
de fraktie van D'66 bereid eraan meeWij zijn akkoord gegaan met het opte werken dat vanaf 1 januari 1979
schorten van de bouwtoeslagverwernieuwe
overcompensaties in de soci~le
king bij de aanpassing van het mini- uitkeringen
voor premieverhogingen
mumloon, de sociale uitkeringen en
de werknemers wèl en de uitkede ambtenarensalarissen per 1-1-1979, die
ringsgerechtigden niet betalen, worteneinde een adempauze voor studie
den
voorkomen. Op die grond hebben
en overleg te verkrijgen over de
wij in het algemeen geen bezwaar gevraag of, en zo ja, in welke mate
had tegen de korting van gemiddeld
deze toeslagen moeten doorwerken.
0,3%
per 1 januari j .1., omdat op dat
De schatkist en de sociale fondsen
moment ook ue werknemerspremie voor
hebben geen of vrijwel geen dekking
WAO met 0,3% gemiddeld steeg.
voor de vele honderden miljoenen gul- de
De bij die gelegenheid door de CDAdens die door de struktuurverandefraktie gelanceerde gedachte van de
ringen in de bouw-cao's - en later
"premiesolidariteit" tussen aktieven
de uitzend-cao's - zouden moeten wor- en
niet-aktieven lijkt ons een aanden uitbetaald. De~e dekking ontvaardbare methode om overcompensaties
breekt niet alleen in het Bestekin de sociale uitkeringen te verhinbeleid van de regering, maar ook in
Nu echter per 1 juli a.s. geen
deren.
de "alternatieve bestekken" van de
verhogingen van sociale premies voor
oppositiepartijen. De benodigde bewerknemers plaatsvindt, valt geen
dragen zouden moeten worden opgeenkele beperking in de normale aanbracht door extra belasting- en pre- passingen van de sociale uitkeringen
mieverhogingen of extra bezuiniginte billijken. De mensen waar het hier
gen in de collectieve sector bovenop om
gaat zijn al in vele gevallen gealle reeds bestaande plannen", aldus troffen
door ziekte, invaliditeit of
Erwin Nijpels.
werkloosheid. Dat legt al een grote
last op hunzelf en hun gezinnen.
Nijpels vindt dat wat de uiteindelijke oplossing betreft volgens zijn Daarnaast is de inkomenspositie van
voorlopig standpunt de toéslagen, die de meeste personen die van een sociale uitkering moeten leven uiterst bebestonden voor de verschillende soscheiden. Op grond daarvan hebben wij
ciale uitkeringen en de ambtenarensalarissen, niet voor doorberekening ernstige bezwaren tegen de bedoeling
van de regering ook de overcompensa·in aanmerkin9!f0men. Of anders ge,:zegd: toeslagverhogingen ná de inwer- ties uit het verleden in de periode
van 1967 tot 1979 alsnog te willen
kingtreding van de diverse aanpassingsmechanismen, die in het algemeen corrigeren. Wij zijn tevens verontook een werkelijke loonsverhoging ten. waardigd,over het feit dat de regegevolge hadden, komen in principe wèl ring dat plan ondanks de bezwaren

vanuit vrijwel alle ctlmkbare groepen in de samenlevi~ nog steeds
hardnekkig blijft duurrzetten. Zoiets
past niet in een goatl sociaal beleid
zodat wij dit onderdml van het
wetsontwerp met kradtlti bestrijden!"
DE AFTOPPING VAN LO~KOMENS
Erwin Nijpels laat de regering ver~
der weten dat "in eet1 tweetal door
de Kamer aanvaarde ID"tf6-moties werd
uitgesproken dat het ~~wenst is op
gelijke wijze tot eem aftopping van
de prijscompensatie nm 1979 te komen voor cao-inkomen$~ niet-caoinkomens, vrije berof'lllsbeoefenaren

en ambtenaren; een sttandpunt dat
ook de regering deelt!:.. Enkele overwegingen daartoe wanm:: bestrijding
van de werkloosheid ~aagt een matiging, waarbij van m~nsen met een
hóog inkomen een gr~r offer mag
worden gevraagd dan Win mensen met
een laag inkomen. Ditt: kan bereikt
worden door aftoppirn~ van de prijscompensatie. Zo'n aflOOpping valt
tevens te verdedigen ®p inkomenspolitieke motieven irm het kader van
een beleid gericht OJD een rechtvaardiger inkomensverdelnng.
"De moties deden een 't~roc•p op de sociale partners om op ~rijwillige ba-.
sis tot een aftoppin.I! van de prijscompensatie over te ~:wan. Uiteindelijk bleek dit bero~JD geen resultaat
op te leveren. Afto~pfing van de
prijscompensatie von~ alleen plaats
voor de ambtenaren em ciaarmee tevens
in principe ook bij ~ vrije beroepen. Wat te doen, nu de andere groepen werkenden buiten >chot bleven?
De regering diende het wetsvoorstel
in om de aftopping wettelijk verplicht door te voeren. De socialist
Wältgens diende zijn initiatiefwet
in om de progressie in de loon- en
inkomstenbelasting te vergroten.
Hoewel wij niet licht tillen aan het
openbreken van c.a.o. 's en salarisregelingen, kunnen wij de argumenten
van de regering voor een wettelijke
aftopping van de prijscompensatie
wel delen. Regering ern parlement
hebben o.a. bij genoemde tnoties verscheidene mal.en duidelijk uitgesproken dat zij binnen hett: algemeen
sociaal-economisch beleid zeer grote
waarde hechten aan i~mensmatiging
in het algemeen, waa~ij aftopping
van de prijscompensa~e een vorm was
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om van de hogere inkomensgroepen een
extra matiging te vragen. De sociale
partners hadden kunnen verwachten
dat een wettelijke maatregel als
uiterste middel genomen kon worden
om de noodzakelijke inkomensmatiging
op enigerlei wijze geheel of ten dele te realiseren. Ook een algemene
loonmaatregel had overwogen kunnen
worden, gezien de sociaal-economische noodzaak van inkomensmatiging,"
aldus Nijpels.
Hij vervolgt:
"Het regeringsvoorstel kent ons inziens de volgende voordelen bovèn de
initiatiefwet van de heer Wöltgens:
Aftopping van de prijscompensatie is
een beter inkomenspolitiek instrumenli
dan verhoging van het tarief van de
loon- en inkomstenbelasting, aangezien bij dit laatste het verschil
tussen bruto- en netto-inkomens
verder wordt vergroot, hetgeen ons
ongewenst voorkomt.
Gelet op de bestaande hoogte van het
tarief van de loon- en inkomstenbelasting behoort verdere verhoging
van de tarieven zoveel mogelijk te
worden vermeden en slechts in ·uiterste noodzaak te worden toegepast om
afwenteling en andere nadelige neven·
effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Afwenteling zal bij aftopping
van de prijscompensatie ook wel kunnen voorkomen, maar de stimulans
daartoe zal wellicht op de korte
termijn minder groot zijn dan bij
een verhoging van de huidige sterke
progressie in de belastingen.
Het alsnog invoeren van een verhoging van de tarieven van de loon- en
inkomstenbelasting voor alle inkomens
boven de f 50.000,- werkt onrechtvaardig uit tegenover de ambtenaren,
bij wie reeds een aftopping heeft
plaats gevonden voor salarissen boven
de f 45.000,- en tegenover de vrije
beroepen, voor wie indirect de aftop·
ping voor de ambtenaren heeft doorge·
werkt in het tariefbeleid van het
Ministerie van Economische Zaken.
Ambtenaren en vrije beroepsbeoefenaren zouden dan dubbel gepakt worden.
Deze onbillijkheden kunnen weggenomen worden :'.oor salarisverhogingen
voor de hogere ambtenaren en door
tariefsverhogingen bij een deel der
vrije beroepen, hetgeen wij echter
een ontwikkeling vinden in precies
de verkeerde tichting!"
Nijpels vervolgt:
"De opbrengst van de aftopping is
slechts een betrekkelijk gering bedrag dat over een groot aantal onder·
nemingen verspreid is, waardoor het
werkgelegenheidseffect te verwaarlozen valt. Een garantie voor extra
werkgelegenheid kan daarom niet verkregen worden, zo luidt een ander
bezwaar. Door de grote spreiding
over vele bedrijven is het effect
per bedrijf in vele gevallen inder-·
daad gering. Waar mogelijk zou nagegaan kunnen worden in overleg met
ondc:rnemingsraad of vakbeweging hoe

achterstand ten opzichte van het
extta arbei. dsp 1aatsen gefinancierd
kunnen worden. Ons inziens kan echt~ overheidspersoneel verkleind.
beter overwogen worden de opbrengsten Een overeenkomst over inkomensmatial of niet via een speciaal fonds
ging ten behoeve van arbeidsplaatsen
aan te wenden voor verbetering van
zou daarbij op vrijwillige basis
de arbeidsbemiddeling door versterdienen
tot stand te komen, omdat
king van de gewestelijke arbeidsbudit
betekent
dat wordt afgezien van
reaus of voor bijscholingsprojecten.
iets waarop men terecht aanspraak
De aftopping heeft daarnaast een kan maken. In dat geval is het ook
zij het bescheiden - gunstig effect
begrijpelijk
dat de organisaties van
op de rendementspositie van de betrendvolgers
eisen
dat de als gevolg
drijven en op een beperking van de
van
de
kortingen
ontstane
besparin~en
post incidentele loonstijging. Het
geheeT of vrijwel geheel worden aanbehoort een maatregel te zijn als
gewend voor extra arbeidsplaatsen in
onderdeel van een veel meer omvattend de
welzijns-sector, in de ruimste zin
totaalpakket. Hierop kom ik nog tevan
het woord. Omdat het hier dan
rug in het slot van mijn betoog.
gaat om het afzien van salarisverhogingen waarop de trendvolgers recht
Kan de fractie van D'66 op zichzelf
hebben, is vrijwilligheid vereist en
het regeringsvoorstel tot een wettebehoort iedere vorm van dwang van de
lijke aftopping van de prijscompensatie aanvaarden, het inkomensniveau zijde van de Rijksoverheid volstrekt
te worden verworpen!", aldus Nijpels.
waarop de aftopping zal beginnen ~ 55.000,-- vinden wij, evenals het
N)jpels sloot zijn betoog tenslotte
CNV, veel te hoog. Gezien de inkoals volgt af:
menshoogte is ons inziens een grens
"In mijn betoog heb ik tot nu toe uitaanvaardbaar van f 50.000,-.
sluitend geïsoleerd aandacht besteed
Hierdoor wordt het matigende effect
aan de vier onderdelen van het 1 julien daarmee de opbrengst vergroot,
pakket. Zoals bekend, vinden wij de
doordat dan uiteraard een grotere
maatregelen van dit 1 juli-pakket en
groep mensen bij de aftopping wordt
van Bestek '81 dee 1s verkeerd gericht,
betrokken. Deze grens zal dan verder deels onvoldoende. Een meer algemeen
beter aansluiten bij de toegepaste
sociaal-economisch beleid is ons inaftopping van de prijscompensatie
ziens vereist, waarin o.a. democravoor de ambtenaren. De argumenten
tisering van de arbeidsverhoudingen,
van de regering, nl. dat door de hohumanisering van de arbeid, innovatie
ge're grens in twee c.a.o.'s minder
en exportbevordering gekoppeld wordt
ingegrepen hoeft te worden, en dat
aan lange-termijn afspraken tussen
er geen overeenstemming met de soci- overheid en bedrijfsleven, gericht
ale partners is bereikt, hebben mijn op arbeidstijdverkorting. Daarnaast
fractie geenszins. overtuigd van de
heeft de fractie van 0'66 in een
noodzaak de aansluiting bij de maat- tweetal door de Kamer aangenomen
regel voor de ambtenaren los te lamoties gepleit voor het niet doorbeten. Vandaar onze voorkeur voor
rekenen in de prijscompensaties van d
amendering van het wetsontwerp,
de stijging.van energie- en milieuwaardoor de grens wordt gelegd bij
kosten en voor extra belastingen op
f 50.000,-."
energieverslindende en vervuilende
luxe-goederen.
DE BEPERKENDE MAATREGELEN VOOR
TRENDVOLGERS
Bij dit sociaal-economisch beleid
dient in het kader van een inkomensOver dit laatste punt zegt Erwin
politiek zorgvuldig aandacht besteed
Nijpels:
te worden aan een rechtvaardige in"Door middel van dit wetsvoorstel
vraagt de regering de bevoegdheid om komensverdeling en een billijke
lastenverdeling. Want, zoals Trouw~
in de sector van de trendvolgers de
25 april j. 1. betoogde, het sociaalarbeidsvoorwaarden vast te stellen,
economisch beleid zal alleen. aanteneinde, evenals voor ambtenaren,
vaardbaar gemaakt kunnen worden in
salariskortingen d~ingend op te
de samenleving als het niet ingaat
kunnen leggen. Hiertegen hebben wij
tegen de gevoelens van rechtvaardig~
vele zwaarwegende bezwaren, zoals
heid bij de burgers, anders zal het
in diverse betogen in voorgaande
vroeg of laat vastlopen in een moeras
debatten is gebleken."
van protest en tegenwerking."
"Aan het feit dat de salarisontwikkeling van de groep van trendvolgers
die van ambtenaren volgt of op een
soortgelijke wijze wordt aangepast,
MAARTEN ENGWIRDA
valt ons inziens daarom geen motief
te ontlenen om, evenals voor ambte- "Mijn bijdrage aan dit debat zal uitnaren, tot een korting over te gaan. sluitend gewijd zijn aan een bespreking van de Voorjaarsnota.
De trendvolgers hebben enerzijds
-Ik zou om te beginnen willen opmervolledig recht op een gelijk beloken, dat mijn fractie zich in prinningsniveau als de ambtenaren en
anderzijds volledig recht op dezelf- cipe wel kan verenigen met het aangekondigde besluit van de minister
de trendmatige welvaartsverhoging
van Financiën om de noodremprocedure
als in het particuliere bedrijfsin werking te stellen. Wel hebben
leven. Wanneer dit laatste plaats
wij daarentegen ernstige twijfels
vindt wordt tevens na vele jaren de
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over de concrete invulling van dat
besluit, zo;,.ls in de Voorjaarsnota
weergegeven. Ik zal dat later in
mijn betoog nader- toelichten.
Mijnheer de Voorzitter! De meest
recente ramingen wijzen nog steeds
op een financieringstekort van het
Rijk en de overige publiekrechtelijke lichamen-van 6,5% van het nationaal inkomen. Dat is een 0,5% hoger
dan de aan dat tekort gestelde grens
van 6%. Mijn fractie heeft er begrip
voor, dat dit voor de regering aanleiding heeft gevormd naar een zo
uitzonderlijk middel als de noodrem
te grijpen. Uiteraard dient hierbij
te worde~ bes:ft - en de regering
zegt dat ook 1n de Voorjaarsnota dat de noodremprocedure niet méér kan
brengen d~n een tijdelijke oplossing
voor.het Jaar 1979. Een blijvende oplosslng voor de ontstane begrotillgsproblematiek wordt daarmee dus niet
geboden. Dat zal in het kader van de
Miljoenennota 1980 moeten gebeuren.
Dat betekent, dat er bovenop de ombuigingen, die in het kader van Bestek '81 in 1980 zullen moeten plaats
vinden, nog eens voor zo'n 1 3 miljard gulden aan extra dekking moet
worden gevonden, hetzij door extra
ombuigingen, hetzij door verhoging
van de collectieve lastendruk. En
~an ga ik er nog vanuit, dat het fin~ncieringstekort volgend jaar opnleuw op de bovengrens van 6% van het
nationale inkomen zou worden vastgesteld. Zou dat tekort naar beneden
worden bijgesteld in de richting van
het structureel wenselijk geacht tekort van 4,5%, dan worden de problemen uiteraard nog veel groter. Bij
een financieringstekort van 5,5% in
1980 zal a'l voor zo'n 2,6 miljard
gulden, en bij een tekort van 5%
voor zo'n .3,9 miljard gulden aan
extra dekking moeten worden gevonden.
Mijnheer de Voorzitter! Wat zich nu
~oordoet, is dat de rekening van een
Jarenlang oprekken van het financieringstekort nu in alle hardheid gepresenteerd wordt; Jarenlang hebben
het vorige kabinet en dit kabinet
pijnlijke keuzen tussen extra ombuigingen en verhoging van .de collectieve lastendruk gedeeltelijk kunnen
ontlopen door het oprekken van het
financieringstekort. Ik denk dat dat
i~ de gegevens omstandigheden en geZlen de.centrale doelstelling van het
terugdr1ngen van de werkloosheid terecht is gebeurd. Nu de rek uit het
ffnancieringstekort eruit is en de
st:rk verslechterde betalingsbalans
dw1ngt tot een geleidelijke terugkeer naar het structureel gewenste
tekort, zullen die pijnlijke keuzen
niet langer kunnen worden ontlopen.
Na de vette jaren zijn nu zo· langzamerhand toch echt de magere jaren
aangebroken. Ik komt daar zo dadelijk
op ter1,1g. "
"Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al
gezegd dat het kabinet in de komende

en de handhaving van de kwaliteit
van.de co~lectieve voorzieningen
se~1eus w1l nemen, zal zo nodig bereld moeten zijn deze prijs te betal en."

De fractie bedankt al diegenen die
spont~an hebben gereageerd op de oproep 1n de Democraat van mei om
ideeën aan te dragen voor een zuiniger energiebeleid.
Alle waardevolle suggesties zijn verwerkt in de door de Tweede Kamer- ·
maanden voor pijnlijke keuzen komt
te sta~n bij de voorbereiding van de f~actie uitgebrachte energiebespabegrotlng-1980. De noodrem is als in- rlngsnota "Besparen is vooruitzien".
De nota· verschijnt binnenkort in
strument dan niet meer beschikbaar,
wan!_daar wordt nu al naar gegrepen, druk bij het Wetenschappelijk Bureau
en een van de kenmerken van noodrem- en is aldaar aan te vragen.
men is, dat als je er één keer aan
getrokken hebt, je stil komt te staan
en het instrument daardoor zijn betekenis heeft verloren.
Mijnheer de Voorzitter! Er zullen in
het kader van de Miljoenennota-1980
pijnlijke keuzen moeten worden gemaakt. Daarbij gaat het echter niet
alleen om de keuze tussen extra omHOOFDBESTUURSVERGADERING
b~igingen en verhoging van de collectleve lastendruk. Aan die beide aldonderdag 7 juni 1979
ternatieven kle~en namelijk grote
bezwaren, die alleen nog maar groter
w~~den naar~~te op meer eenzijdige
d~ dag van de eerste Europese verWlJZe voor een van die alternatieven 0~
k1ez1ngen
was het moeizaam vergaderen
gekozen wordt. Extra ombuigingen
vanwege
de
aanwezigheid van een TVbovenop Bestek '81 zijn voor mijn
toestel in het vergaderlokaal.
fractie onaanvaardbaar, omdat dit
De vergaderconcentratie bleef het
zal lei?en.tot een aantasting van
grootste gedeelte van de avond afde kwal1te1t van de collectieve
wezig na het ;;rijgeven van de Intovoorzieningen en tot een verhoogde
mart-prognose
zoals een ieder.
werkloosheid via verlies van arbeids- weet, voor D'66die,
8,3% aangaf
plaatsen in de collectieve en in de
Bij een aantal HB-leden kon.een
kwa~taire sector. Een beperkte verroyale zucht van verlichting worden
hogl ng van de collectieve 1astendruk waargenomen,
omdat na de voorspell~jkt ons dp~~om onvermijdelijk. Wij
van
Maurice
Handt dat D'66
lingen
k1ez:n daarblJ voor een zodanige se- bij een lage opkomstde hiervan
de dupe
lectleve verhoging van indirecte be- zou worden, er toch wel wat onzekerlast~nge~, dat daarmee tevens-omvang
heid was gezaaid.
en r1cht1ng van de particulierè beEen
voorspelling van 8,3% betekende
stedingen in de juiste richting bij- met grote
zekerheid dat Aar de Goede
gestuurd kunnen worden. Het accent
en
Suzanne
Dekker samen onze D'66zal daarbij moeten liggen op milieuEuroparlementariërs
zouden worden en
vervuilende en energieverslindende
ook dat D'66 nog nooit tevoren een
luxeproducten conform de motiezo hoog verkiezingsresultaat had
Terlouw, die vorige maand door de
bereikt.
·
Kamer aanvaard werd.
Het complement van onze ops~elling
Het Hoofdbestuur heeft aan de Syrisch
vormt een strak begeleide inkomensOrthodoxe
Christenen in de St.Janspolitiek, waarin de zwaarste lasten
kathedraal haar standpunt bekend geop de sterkste schouders gelegd wor- maakt
naar aanleiding van de open
den. Het 1ij kt ons daarbij de vraag
brief
die de Syrisch Orthodoxe
of het mogèlijk zal zijn de koopChristenen aan de landelijke politiekracht zelfs tot de modale inkomens
ke partijen richtten.
te handhaven.
In deze Democraat vindt u een weerH:t lijkt mij eerlijk gezegd niet
gave van het HB-standpunt door de
u1tgesloten, dat het nodig zal zijn
secretaris-politiek.
dat wij volgend jaar allemaal een
klein stapje terug doen, b1jvoorbeeld
Verder kon vastgesteld worden dat
d~o~ het niet doorberekenen van de
het· Hoofdbestuur in haar taakstelling
~1l1eu- ~~ energieprijsstijgingen .
om minstens twee kandidaten voor het
1n de prlJScompensatie, zoals bevoorzitterschap zich te kunnen laten
pleit in een door mij ingediende en
presenteren
nog niet geslaagQ is.
door de Kamer aanvaarde motie. Wie
Jan Veldhuizen •
de terugdringing van de werkloosheid
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JE ZAL JE ZUSTER BEDOELEN
ofwel:
HOE EMMA BRUNT TEN STRIJDE TREKT
TEGEN OBSCURE·TENDENZEN ALS DAAR
ZIJN: WOLLIGHEID, ESCAPISME, SEPARATISME, VERPLICHT LESBIANISME,
NARCISME, SEXISME EN NAUWELIJKS
VERHOLEN RELIGIOSITEIT IN HET
FEMINISME.
Ik ken geen krant, week- of maandblad van stand waarin geen aandacht
is geschonken aan een klein, dun,
handzaam goudkleurig boe );je van een
tientje r.ond: HEDENDAAGS F~MINISME
van Renate Rubenstein. Er is al
vrijwèl (van} alles over· gezegd:
bits en boos, lovend en vriendelijk.
Sommige mensen raken er nooit over
uitgesproken, denk ik dan als ik het
juni-nummer van Opzij opensla. Het
is alleen zo jammer dat de bitse en
boze reacties meestal in onverdraaglijke onbenulligheid verzanden.
Geen van mijn boze mede-zusters
sloeg Renate terug met redelijke
argumenten, voor zover ik weet.
Ook Joke Smit slaat in genoemd Opzijnummer naar mijn mening de plank
weer onverdraagzaam mis.
Ik heb "Hedendaags Feminisme" gelezen
en herlezen, met pretogen. Het enig
storende vind ik, dat Renate ondanks
haar rake typeringen, perfecte stijl
en bewonderenswaardige betoogtrant,
geen oplossing biedt - althans niet
in di.t boekje - voor bet_probleem
dat natuurlijk nog steeds bestaat:
de achterstand van vrouwen op velerlei terrein.
Joke Smit c.s. kunnen overigens weer
aan de bak met het verschijnen van
JE ZAL JE ZUSTER BEDOELEN van Emma
Brunt (De Arbeiderspers, f 28,50}.
Ook Emma Brunt·heeft besloten dat ze
zich niet langer laat ringeloren
door haar zusters. Betutteling en
bevoogding moe, schreef ze een boekje, dat Jeanne Doornen reeds tot
hysterie heeft doen vervallen.
U moet het dus beslist lezen.
Emma's moed is het bewonderen waard,
maar het zal haar ongetwijfeld duur
komen te· staan. Ze .zal ervan lusten.
Maar - hoewel hier en daar. wat langdradig - "JE ZAL JE ZUSTER BEDOELEN"
is een boek van iemand die weet wat
er te koop is op feministisch gebied.
BY goed zelfs: vrouwenhuizen~ partijvergaderingen van "rooie vrouwen",
het Rooie-vrouwenweekend in Nunspeet,
Brunt heeft het allemaal meegemaakt.
Ik vind het een mooi boek geworden,
vooral daar waar ze schrijft over
heel persoonlijke zaken als abortus
en menstruatie. Een eerlijk boek ook-.
Maar toegenegenheid aan en solidariteit met de eigen sekse schijnen
volgens een boel feministen niet
samen te kunnen gaan met het hebben
van eiQen denkbeelden.
Maar ja, verdraagzaamheid vloeit ook
slechts voort uit een verlicht geloof.
Marie-Louise Tiesinga

EEN REDELIJK AL TERNATIEF

Vandaag moet twee-derde van de werel~
bevolking van minder dan f 1,- in
leven zien te blijven. Vandaag geven
we wèl met z'n allen f 2 miljard aan
bewapening uit.
·
En meer dan 50% van alle wetenschappers werkt in ~ en denkt voor het
militair-industrieel complex.
De kloof tussen rijk en arm wordt
groter en groter, de eindigheid van
onze gronds.toffen dui de 1ijker zichtbaar maar het néé tegen kernenergie
steeds noodzakelijker.
öost èn West breiden hun voorraad
aan kerm~apens 'gecontroleerd' uit,
en dertig jaar 'Real-politiek' van
ontwapening heeft een waanzinnige
realiteit opgeleverd.
In ons land is het parool 'samen de
schouders eronder', maar juist bij
minder economische groei dreigen de

GAST
rubriek
mensen met de laagste inkomens structureel 3.à 4% achtergezet te worden
op de mensen die beter af zijn.
En dan zijn er die- zonder blikken
of blozen - een klemmend beroep doen
op de redelijkheid van de vakbeweging.
Een schaamteloos beroep, als het redelijk alternatief niet bestaat uit
eerlijk delen van arbeid en inkomen,
juist - ja juist - als er minder te
verdelen valt.
Waarop moet progressief Nederland in
deze situatie z'n alternatief afstemmen?
Op eigen identiteit en stemmenmaximalisatie? Of op een politiek
antwoord dat recht doet aan de progressieve beginselen van vrijheid en
gelijkheid?
Er moet een antwoord worden gegeven
dat niet langer om de feiten, de
realiteit heenloopt.
En vanuit argumenten moeten we proberen mensen te overtuigen, en zo

een progressieve meerderheid opbouwen.
Nog in de vijftiger jaren' >chreven
socialisten in hun program vooral
over sociale zekerheid en economische groei.
In 1978 hebben we - naast de fundamentele tegenstelling tussen arbeid
en kapitaal - ook die tussen natuu~
en milieu erkend. Eindigheid van
grondstoffen, dodelijke wapenvoorraden en een beperkte economische
groei dwongen de PvdA tot een radicaal - maar daardoor niet minder
realistisch - antwoord.
Een antwoord overigens van een ander
realiteits-gehalte dan dat van
'rechts'. Rechtse politici willen
graag doorgaan voor real-politiker,
maar met hun leuze van vr.ijheid en
democratie wordt de toenemende onvrijheid en ongelijkheid verloochend.
D'66 stond in het progressieve kamp.
Ging de PvdA voor met haar inzichten
over democratisering en de gevaren
van de technologie. r1aar de tijd
stond gelukkig niet stil. De Partij
van de Arbeid heeft gekapt met het
ongebreideld vertrouwen in de Staat.
Kiést principieel in vragen van energie, mi 1i eu en economische groeï.
En juist op die terreinen lijkt D'66
te aarzelen. De wet van de remmende
voorsprong?
.
Of is het zo dat - waar de PvdA veel
heeft geleerd van D'66 - D'66 wei~ert
de konsekwenties te aanvaarden ten
aanzien'van de huidige sociaal economische orde?
Natuurlijk, eigen identiteit, onafhankelijkheid. Ze zijn van levensgroot bel~ng voor een politieke
. partij.
Maar mag dat ook ten koste gaan van
de politieke opstelling?
Hoezeer ik ook geboeid ben door partijpolitieke samenwerking, door
staatkundige hervormingen en progressieve meerderheid, voor mij zijn ze
afgeleiden van gezamelijke politieke
zorg èn gemr~enschappel ijk progressief
denken en handelen.
Op de agenda voor denken en doen
staan kernenergie, emancipatie,
eerlijk delen van arbeid en inkomen,
planning van de bedrijfstakken,
vrede en veiligheid en dernocrat i sering van de Staat in al haar vormen.
Daarover moeten, tussen allen met
gelijke zorg, gesprekken plaatsvinden
aan de basis van D'66, PSP, PPR en
PvdA. De CPN is daarbij een hoofdstuk apart,. maar· niet bij voorbaat
een gesloten boek.
Pas dan is praten over progressieve
samenwerking méér dan een schaamlapje
voor de-afwezigheid van redelijke -,
radikale -, en progressieve alternatieven.
En één ding staat voor mij daarbij
als een paal boven water: juist gelet
op de eigen historie èn de eigen iden
titeit kan en mag D'66 die gesprekken
niet ontlopen.
MAX v.d. BERG

VOORZITTER P.V.D.A.
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WAL TER ZEGVÊLD

geboren in 1930 in Rijswijk Z.H.,
- ging na zijn middelbare school
naar de H.T.S. in Den Haag en was
na zijn militaire dienst drie
jaar werkzaam op de afdeling
research van Shell in Delft,
- vanaf 1956 was hij gedurende
twee en een half jaar assistent
scientific attaché op de Nederlandse ambassade in Washington,
en van eind 1958 tot 1964 in
dienst van de North American·
Aviation in Genève,
- in 1964 kwam hij in dienst bij
T.N.O •. in Delft, werd daar in
1968 adjunkt~directeur van de
Nijverheidsorganisatie T.N.O. en
stapte in 1976 over naar de
Centrale Organisatie T.N.O., waar
hij tegenwoordig werkt als hoofd
van de stafgroep strategische
verkenningen,
- is lid van de Commissie Consumentenaangelegennaden van de S.E.R.,
voorzitter van de i.n 1978 in
Brussel ingestelde FAST (Future
Assessment Science and Technology)
een groep van de Europese Commissie, waarin de negen vertegenwoordigd zijn en die zich bezighoudt
· met de relatie tussen samenleving
en alles wat er gedaan wordt op
gebied van wetenschap en technologie,
- is lid van de CERD/energie (Comité
Européen de Recherche et de
Développement) en voorzitter van
een internationale stuurgr~ep van
zes landen (Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Engeland, Ierland en
Canada) die zich bezighoudt met
het overheidsbeleid in relatie
tot de industriële innovatie,
-·huwde in Genève een Nederlandse
en werd vader van drie kinderen,
- woont sinds 1964 weer in Rijswijk
en is daar sinds 1976 voorzitter
van een-groeiende D'66-afdeling,
- is lid van de programmacommissie
van de partij en neemt deel aan
SWB-werkgroepen rond macroeconomie en wetenschapsbeleid,
- publiceerde in het voorjaar van
1979 samen met .Jan Terlouw "Morgen brengen, over industrie en
werkgelegenheid in de jaren tachtig".
.
Dit boekje bracht de Democraat op
zijn spoor.
'Je bent één van die lieden die door
het Appèl gegrepen lid zijn geworden en nooit meer zijn vertrokken.
~Jat boeit je zo in de partij?
"Ja, ik ben zonder onderbreking lid
. geweest, was in de beginjaren niet
zo verschrikkelijk aktief, maar
deed toch wel 'ns wat in de afdeling Rijswijk. Was in die tijd nog
voorzitter van een club die zich
bezighield met gemeentepolitiek,
maar ik moet eerlijk zeggen dat mij
dat niet zo ligt. Ik vind het we1
nodig dat dat \~erk gedaan wordt en
op een gegeven moment moet je alles

vaneen

partljganger
doen,, zoals in Rijswijk waar een
bloeiende afdeling in 1976 inschrompelde tot 12 leden. Maar nu
zitten we gelukkig weer aan de honderd.
En wat me boeit in de partij, ja,
ik was geweldig blij dat zij er was,
dat stelde me in staat uit overtuiging op een politieke groepering
te stemmen die mij ligt : progressief, niet collectivistisch, mpar
vooral reëel, geen droombeelden najagend die toch nooit werkelijkheid
kunnen worden, een partij die in
overleg (democratisch} zijn standpunten kiest, maar altijd gebaseerd
op redelijke analyses van feiten en
gebeurtenissen. Als je vraagt om
een partij met een eigen gezicht,
dan is dit denk ik het gezicht wat
haar onderscheidt van alle andere
Nederlandse politieke partijen."
I~!:b!!g!ggi~

Je bent 1id. van de programmacommi ss ie. Heb je verder op het 1andelijk vlak nog wel 'ns iets gedaan
in D'66?
"In die sombere tijd voor de partij had ik veel contact met Den
Haag. Jan Glastra van Loon was
toen pas partijvoorzitter en heeft
er gewe 1di g. aan getrokken om de
partij er door heen te· slepen.
Jan Terlouw kende ik al van de tijd
dat hij in 1971 Kamerlid werd.
Hij heeft toen een club om zich
heen verzameld met de bedoeling
binnen D'66 de hele rol van de
technologie in al zijn aspecten
eens wat helderder te belichten.
Ik was erg blij met de komst van
Jan Terlo4w in de Ka,mer •
Door zijn achtergrond in de wetenschappelijke hoek had hij een goed
gevoel voor de combinatie samenleving en technologie. En boven-·
De Ovepheid legt meep nadruk op de
ontwikkeling van kePnenePgie, dan
op enePgiebespaPing~

dien was hij, beter dan wie ook in
de Kamer, in staat dit soort
complexe materie daar te verwoorde~
Als je spreekt over de rol van de
technologie in de samenleving, dan
hebben mensen als Jan Terlouw daar
uitgesproken ideeën over. Hij hebben een tijd in een soort economie
geleefd waarvan het hoogste goed
een soort laisser faire houding was.
In latere tijden is men daarvan
teruggekeerd , omdat dat toch niet
niet in alle opzichten voor iedereen goed blijkt te funktioneren.
Nu denken wij dat we op het ogenblik in een soortgelijke situatie
voor de technologie zitten.
~Ie hebben een 1a i ss er-fa i re technologie. ·
De overheid probeert enerzijds de
industriële ontwikkeling op alle
mogelijke manieren te bevorderen
in relatie tot onze internationale
concurrentie positie.
Anderzijds probeert zij via een
heel ander stelsel van maatregelen
a~le mogelijke nadelige consequent, es van de techno 1ogi sche ontwi k- ·
keling te belemmeren of af te zwakken. Op het terrein van de milieuhyg.iëne bijvoorbeeld, en van de
dehumanisering van de arbeid, die
met de ontwikkeling van de technologie gepaard ging.
Ik denk dat we in een situatie gek~men zijn waarin we de technologie
n1et zo maar zonder meer zijn gang
moeten laten gaan.
Je kunt dat op verschillende manieren sturen. Vanuit een socialistische visie zou je daar van
bovenaf zwaar richting aan kunnen
geven. Je kunt ook de eigen veran~
waardelijkheid van de mensen in
tact laten en als overheid alleen
de kaders aandragen waarbinnen
iedereen zijn eigen weg moet vinde~
Vanuit de ivoren toren van T.N.O.
heb je natuurlijk wel goed. zicht
op velerlei ontwikkelingen.
Geven jullie eigenlijk veel adviezen aan de regering?
"In principe adviseren wij -alleen
a1s dat gevraagd wordt, zowel aan
de overheid als aan particulieren.
Al bestaan er ook wel afspraken met
de overheid voor zogenaamd permanent
onderzoek. Voor goed begrip :
bij T.N.O. (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) werken ongeveer 5000 mensen, waarvan er 32
deel uitmaken van de stafgroep
strategische verkenningen. Eén van
onze belangrijkste taken is het
beleid op langere termijn, waarvoor
wij strategische studies uitvoeren,
zowel nationaal als internationaal.
Deze studies dragen allemaal het
kenmerk dat zij steeds de rol van
de technologie in de veranderende
samenleving beschrijven.
Qy~rb~ig~~i~9~Y~!!

Eén van de grote problemen van de
zogenaamde quartaire of collectieve
sector is dat de overheid het op
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dat terrein in overwegende mate
allemaal zelf is gaan doen zonder
de kaders aan te geven waarbinnen
particulieren een bijdrage zouden
kunnen leveren.
Zo is in de jaren van de ongebreidelde groei-economie een patroon
ontwikkeld waarbinnen dat allemaal
plaats vindt. En niemand vroeg
zich af, en nu nog nauwelijks
iemand of wat er in die collectieve
sector gedaan wordt, ook goed gedaan wordt. En niemand vraagt zich
af wat dat allemaal kost, en wie
dat betaalt. Natuurlijk betalen
we het met zijn allen, maar iedereen noemt dat "overheidsuitgaven"
met een vaag begrip van wat dat
betekent.
Ik had zelf moet ik eerlijk zeggen
ook nooit het idee dat ik daaraan
meebetaalde. Maar nu die economische groei geweldig teruggaat
wordt dat anders.
D~ produktiviteitsstijging, die in
de produktiesector nog wel gerealiseerd kan worden, die kun je in de
quartaire ·sector nagenoeg vergeten.
Daarom blijven die kosten geweldig
doorlopen en is in feite niemand
meer in staat om ze te betalen.
Dat is het grote probleem waar we
mee zitten. En de fundamentele fout
in dit hele stelsel is dat al die
aktiviteiten veel te ver van de
mensen zelf zijn weggezet. Je
schrijft een brief en dan komt er
gewoon geld uit Den Haag.
Een groenteman zei laatst : "Als ik
het helemaal niet meer zie zitten,
schrijf ik naar Postbus 51 in Den
Haag", alsof de Rijksvoorlichtingsdienst in staat zou zijn al onze
problemen op te lossen. Maar· zó
komt het via de TV op de mensen
over.
Toch gaat het in deze hele sector
om. dezelfde soort goederen en
diensten die je zelf koopt en betaalt.· Alleen hier betaalt de overheid; lees : wij met zijn allen.
Door deze tendens is er een geweldige begripsvervalsing ontstaan
en ik denk dat je het probleem waar
we mee zitten als volgt moet beschrijven :
"Gaan we nou a 11 een proberen in het
kader van Bestek 81 op deze zaak te
bezuinigen? Of gaan we het omwer~en als een soort goederen die
de mensen willen hebben in een bepaalde prioriteitssetting?"
Ik denk dat we tussen nu en 1990 in
voortdurend sterkere mate met deze
keuze geconfronteerd zullen worden.
Die hele diskussie rond de voorjaarsnota en Bestek '81 draait in
feite om de kern van het probleem
heen en bulldozert door de verdoezeling de problemen voor zich uit.
De dingen die zouden moeten gebeuren worden niet gedaan."
Er gebeurt nu toch we 1 i ets in ·het
kader van Bestek '81?
"Tot mislukken gedoemd. Als
Bestek '81 al op enige analyse gebaseerd iou zijn, dan is die ana-

DE DEMOCRAAT IN GESPREK
MET
WALTER ZEGVELD

lyse fout. Bestek '81 gaat er
namelijk van uit dat je in 1981 de
werkeloosheid hebt teruggedrongen
tot 150.000 en dat dat vooral een
gevolg zou zijn van nieuwe werkgelegenheid in de private sector.
Nu hebben diverse studies aangetoond dat je kunt verwachten dat
,juist in die private sector de
werkgelegenheid in de komende tien
jaar alleen maar af zal nemen.
Dat is trouwens niets nieuws.
Als je een goede analyse maakt, iets wat bijvoorbeeld de O.E.C.O.
gedaan heeft, maar T.N.O. ook -,
dan·blijkt dat er vanaf de midden
zestiger jaren, toen er voor betre kke 1ijk vee 1 mensen nog geen
vuiltje aan de lucht was, dat vanaf die tijd de werkgelegenheid in
de private sector al gestagneerd
is, niettegenstaande het feit dat-

Je kunt van Keynes uitgaan, maar je
moet voor deze totaal nieuw~ problemen ook met totaal nieuwe denkbeelden en begrippen komen. Om het
in strategische termen te zeggen :
\-Jij moeten ons niet voorbereiden
op de vorige oorlog, die we bij ervaring kennen, maar op een totaal
nieuwe oorlog. ·
·
t1ijn hoofdbezwaar is dat de overheid probeert met conjuncturele
maatregelen structurele problemen
op te lossen. ~!e zitten met be.:.
langrijke problemen :
- de energie situatie
-de· herverdeling van de industriël.e bedrijvigheid in de wereld
- een nieuwe .visie van mensen op
milieu,veiligneid en arbeidsomstandigheden
- tenslotte een totaal anders opgeleide bevolking dan in 1970 of in
1960.
Nu probeert de overheid aan de effecten van deze strukturele problemen iets te doen met conJuncturele
maatregelen. Nou, dat zal dan
nooit werken. En zelfs al zou je
nu enkele strukturele maatregelen
nemen, dan zou hèt effect van één
en ander toch pas op de middellanger termijn merkbaar zijn. Maar
hoe nodig ook, ik zie deze regering
nog niet beginnen aan strukturele
maatregelen."
Al zou de regering 20 in plaats van
10 miljard bezuinigen, dan zou dat
nog geen fundamentele oplossing
brengen.

we toen nog een groei van 5 à 6%
per jaar hadden.
Vanaf '72, nog ruim voor het breekpunt van 1973, is de werkgelegenheid in de private sector in alle
geindustrialiseerdé landen afgenomen. Dan vraag je je toch af welke
doelstellingen er precies aan de
grondslag van dat Bestek hebben
gelegen. Het stuk zelf is daar
zeer vaag en kort over. Ik denk
dat we hier te maken hebben met een
zelfde mechanisme, dat we op tal
van andere terreinen waarnemen.
!5~~~!L~!L~rY:~t:-ÏIJ.9

Uitgangspunt voor het menselijk
handelen blijft de ervaring. Maar
met ervaring alleen ben je er niet.
Het pakket maatregelen op sociaaleconomisch gebied dat je nu zou
moeten nemen om de zaak weer in de
goede richting te krijgen, is een
heel ander pakket maatregelen dan
je 20 of zelfs 10 jaar geleden had
moeten nemen.
En daar zit denk ik ook. de essentie.

Is het nou niet wat overdreven om
deze regering alles aan te wrijven?
Was tijdens het vorige kabinet nou
echt sprake van een ander beleid?
"Ik heb wel eens de indruk dat de
opeenvolgende regeringen van de
laatste twintig jaren onder het bevorderen van economische ontwikkeling, nauwelijks iets anders hebben verstaan dan het bevorderen van
de internationale handel. Lubbers
heeft als Mintster van Economische
Zaken in de vorige kabinetsperiode
nog een uitstekende nota "selectieve groei" uitgebracht. Daar stond
nog niet in extenso in wat wij
denken dat er nodig is, maar kwam
toch een geweldig eind in de richting. Maar nu merk je er eigenlijk
niets van dat er aanzetten gegeven
worden voor een wat-meer strukturele benadering.
Innovatie
--------De innovatie

nota is in Januari
1978, bij het optreden van dit
kabinet, beloofd te zullen verschi}
nen in het najaar 1978. Dat zal nu
September '79 worden, maar ik gebof
het pas als ik het zie.~
En wat verwacht je van de inhoud?
"Ik denk dat de innovatie nota alleen maar goed kan zijn als hij iS
gebaseerd op een grondige analyse
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van wat er werkelijk aan de hand is.
En dan zou men toch met een zeer
ingrijpende koerswijziging met betrekking tot een aantal zaken moeten komen.
Mijns inziens is er voldoende analyse-materiaal aanwezig om een
echt beleid op te zetten. Een belangrijk punt daarbij is dat verrew~g de_meeste economen- ook zij die
op beleidsrelevante plaatsen zitten
- zijn opgeleid, en dat kunnen zij
zelf niet helpen, met ~ude denkbeelden. Zij hebben niet geleerd
d~ar origineel mee te zijn.
Prof. Heertje is eigenlijk de enige
hoogleraar in de economie die ook
de faktor van de technologie meeneemt."
Hat gebeurt er straks met die nota?
Is de volksvertegenwoordiging in
staat om daar vingers achter te
krijgen?
"Ik denk dat er in een aantal
Kamercommissies wel voldoende over
doorgesproken is en dat er genoeg
critische vragen zijn gesteld.
Mijn taxatie is dat in alle vier
grote frakties voldoende mensen
zicht hebben op wat er werkelijk
aan de hand is. En in ieder geval
zijn ze in staat om eventuele fakeballonnen door te prikken."
Er zitten wel mensen met duidelijk
tegengestelde visies?
"Ja en je hebt natuurlijk ook nog
partij-discipline en dat soort
zaken die de politieke besluitvorming beïnvloeden. Over het opera~
tioneel maken van een aanvaardbare
innovati~nota zal ook nog wel even
van gedachten moeten worden gewisseld. Maar dat is hetzelfde soort
politieke keuze als bij de diskussie over de kern-energie."·
~~rn~n~rgi~

Sommige mensen verwijten D'66 een
uitermate onduidelijk standpunt
inzake kernenergie.
"Daar ben ik het niet mee eens.
Volgens mij heeft D'66 het enig
juiste standpunt. Als je denkt
over de ontwikkeling van de kernenergie dan denk je aan twee
dingen :
1. Aan de toekomstige energie voorziening.
.
2. Aan een nieuwe industriële ak-.
tiviteit (om kernenergie te
maken).
~Jat betekent dat nu voor Nederland?
Gegeven : wij exporteren nog steeds
méér calorieën dan we importeren.
ons aardgas rijkt (als we de exportcontracten .niet verlengen) nog
minstens tot het jaar 2030.
Ue zijn een zéér dichtbevolkt land.
En tenslotte zijn we ook nog een
critisch volkje.
In een demoaratie is het nu eenmaal
moeilijker tot introduktie van kernenergie te komen dan in een
totalitair regime.
----

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

Dat zijn de overwegingen om tot een
_ standpunt te komen '(het standpunt
van D'66).
1. We hebben niet zo'n haast en
2. Zelfs als je in staat was om de
kernenergie honderd keer veiliger te maken dan hij nu zou zijn,
dan verandert dat nog niets aan
de acceptatie van kernenergie
door het publiek.
Op basis daarvan zegt D'66 :
- Het is niet nodig om nu een beslissing te nemen.
- Het is geen toppunt van progressiviteit om nu kernenergie mordicus af te wijzen (zoals de PPR
. doet).
- Er zal misschien een moment komen -waa~op we niet buiten kernenergie kunnen. Dan zal er open
en eerlijk over gesproken moeten
- worden : de brede maatschappelijke diskussie, maar zonder de geheimzinnigheid die kernenergie
thans onacceptabel maakt.
Er moeten niet plotseling contracten zijn, waar je niet meer af kunt,
zonder dat daar in de Kamer over is
gesproken. Dat is schadel ijk voor·
de democratie en verhoogt terecht
het wantrouwen van de burger, die
nu telkens moet vaststellen 'er zal
toch wel iets mee aan de hand zijn'.
Bij een recent in Almelo gehouden
straatonderzoek over kernenergie
luidde de eerste vraag :"Vindt U
dat de overheid eerlijk is in zijn
voorlichting omtrent kernenergie?
en 75% van de antwoorden ii negatief. Terwijl we dus niet weten
of kernenergie straks ·niet onvermi~
delijk zal zijn, bouwen we er alleen maar meer weerstand tegen op."
Heb je eigenlijk een-redelijk alte~
natief tegen dit beleid?
"Ja, een regering g.evormd uit 1eden
van D'66. Kwaliteit genoeg !"
Morgen brengen?
Stijn Verbeeck.

BEGIN D'66

EEN REAKITTIE

In de Democraat van jongstleden mei
vertelt Peter Baehr over het prille
begin van D'66, in het voorjaar van
1966. Zijn relaas behoeft een aanvulling.
Op 30 april 1966 kwamen er niet
- zoals Peter Baehr het zich herinnert - elf mensen bijeen, maar
dertien. Lange en Van der Zwan vielen tijdens de eerste bijeenkomst
af, zodat er elf man overbleven.
Daar zit waarschijnlijk de oorzaak
van het misverstand bij Peter Baehr,
die zich elf aanwezigen, orrder Wie
Lange en Van der Zwan herinnert.
Baehr vergeet Evert Hoven, die zich
in een later stadium terug trok en
Ad Redeker, die een groot aandeel
had in het sukses van D'66.
Hij verzorgde vanaf het begin tot
en met 1972 de administratieve kant
van· de kandidaatstellingen voor parlement en provinciale staten. Ook
herinner ik mij levendig zijn organisatorische bijdrage tot onze
eerste campagne in het begin van
1967; een onmisbaar punt van orde
in de chaos, die bij een enthousiaste start hoort.
Deze kleine rektifikatie komt daarom met name Ad Redeker toe.
Wie zich voor nadere gegevens over
de oprichting van D'66 interesseert
zal met belangstelling het artikel
van Jan Godschalk, "Enige politieke
en sociale kenmerken van de oprichters van D'66" lezen, dat verscheen
in Acta Politica, jaargang V
(1969/70), blz. 62- 74.
J. Gruijters.

******~***************************
De fractie van D'66 in de Tweede Kamer zoekt voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding een
S E CRE T ARE S S E
Taakomschrijving:

- het verrichten van secretariële werkza-amlheden voor
enkele Kamerleden;
- in nauwe samenwerking met de beide andere secretaresses
algemene secretariële werkzaamheden voor het fractiesecretariaat.
De fractie zoekt iemand met enige jaren ervaring als secretaresse,
politieke belangstelling en bij voorkeur verwantschap met de ideeën
van D'66.
Er moet rekening gehouden worden met onregelmatige werktijden.
Salaris nader overeen te komen.
Sollicitaties vöör 15 juli a.s. richten aan de secretaris van het
fractiebestuur van D'66, Tweede Kamer, Binnenhof la, Den Haag.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Carla Pauw, te1.070-614911.
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VREEMD (ELINGEN) BELEID

CONGRESVOORBEREIDINGSCOMMISSIE
Op het voorjaarscongres 1979 is het
rapport van de Commissie van Berkom
.over de Besluitvorming in de partij
en de hieraan verbonden Hoofdbestuursresolutie aangenomen.
Daarbij werd het Hoofdbestuur opgedragen:
1. Over de belangrijke discussieonderwerpen van een congres minstens een half jaar vóór dat congres overleg te plegen met de
Adviesraad.
2·. Een congresvoorbere i di ngscommi ssie
in te stellen)die onder verantwoordelijkheia van het Hoofdbestuur zorg draagt voor een partijdiscussie over de onder 1 vastgestelde onderwerpen,die de participatie van zoveel mogelijk leden
waarborgt en de essentiële beslispunten helder aan het daglicht
brengt.
3. Voorzieningen te treffen die het
mogelijk maken dat de Rapportagecommissie haar ordeningstaak met
betrekking tot de ingediende amendementen effectiever kan vervullen
dan tot op heden het geval is.
Bovendien werd een amendement van de
regio Utrecht aangenomen dat de
commissie ook de discussie over actuele politieke beleidspunten moet
entameren.
·
Het Hoofdbestuur heeft intussen een
commissie samengesteld bestaande uit
6 leden uit de verschillende delen
van het land, een lid van de Rapportagecommissie en een lid van het
Hoofdbestuur.
Regionale spreiding van de leden van
deze commissie leek het Hoofdbestuur
wenselijk in verband met hun activeringstaak.
Op grond hiervan heeft het Hoofdbestuur de volgende leden bereid gevonden in deze commissie zitting te
nemen:
voor het noorden van het land:
. Peter J .Schreuder te Haren
voor het oosten:
Frans van Drabbe te Gorssel
voor het zuiden:
Jan G.H.de Vaan te Beugen. (bij Boxrree-)
voor het centrum van het land:
Roel Heskamp te Utrecht
voor het westen:
Gonniie A. Postmus-Stricker te Nw Vennep
En Herman van Ommen te Leidschendam.
· Namens de Rapportagecommissie zal:
Oscar Heezemans uit Ti 1burg·
deelnemen, voor het Hoofdbestuur
is ondergetekende:
Jan van den Hazel te Zevenaar
tot lid van deze commissie benoemd.
Jan van den Hazel.

Naarmate meer bekend wordt over de
feitelijke achtergronden en positie
van de ongeveer 200 in de St.Jans
kathedraal te Den Bosch verblijvende
Syrisch Orthodoxe Christenen. neemt
de kritiek op het vreemde 1i ngenbe 1eid
van deze regering hand ~wer hand toe.
En terecht. Juist waar het gaat om
een justitieel beleid dat diep ingrijpt in het persoonlijke· en sociale
leven van talloze vreemdelingen is
uiterste zorgvuldigheid geboden.
De Nederlandse regering - laat staan
één staatssecretaris - kan daarbij
niet naar eigen gaeddunken of persoonlijke willekeur een beleid {laten)
bepalen. Een zorgvuldige rechtsgang
welke rekening houdt tnet de belangen
en 'handicaps' van iedere vreemdeling,
is het minste wat geëist kan worden.
De Christen-Turken hebben hun toevlucht tot de St.Jan gezocht (en niet
'bezet' zoals hier en daar in de pers
is gesuggereerd) omdat velen onder
hen als gevolg van het gewiizigde
toelatingsbeleid van de staatssecretaris in een acute noodsituatie waren
komen te verkeren. De keuze van het
tijdstip: Goede Vrijdag is geen toevallige. "Vanuit-onze christelijke
traditie hebben wij dat gedaan op
basis van geweldloosheid" aldus een
open brief aan alle partijbesturen .
van eind mei, waarin ook op de symboliek van genoemd tijdstip wordt ge. zinspeeld. De brief vraagt om een
duidelijke standpuntbepaling van alle
politieke partijen, in de hoop en
verwachting dat mede door deze actie
sne 1 klaarheid in deze. zaak komt.
Zoals bekend uit recente perspublicaties gaat het hier om de erkenning
als 'vluchteling', waarvoor een
vreemdeling gegronde vrees voor ver, volging moet kunnen bewijzen.
Aangezien deze 200 Christen-Turken
dat volgens Justitie niet of niet
overtuigend genoeg konden aantonen,
besloot de staatssecretaris een nieuw
criterium toe te passen. Bij een
asyl-aanvrage moet tenminste aannemelijk gemaakt kunnen worden dat er
sprake is van "persoonlijk ondervonden schrijnend leed." Wat precies
onder "schrijnend leed" dient te ~or
den verstaan, wie dat op grond van
welke feiten of omstandigheden moet
vaststellen, is ondertussen nog allerminst duidelijk geworden. Evenmin
is van justitiële zijde helder en
overtuigend gemotiveerd waarom dat
leed "persoonlijk ondervonden" moet
zijn. De vraag of, en zo ja hoe de
positie en belangen van de echtgenoot,
kinderen en/of anderè tot de gebruikelijke gezins- of familiehuishouding
van betrokkene behorende verwanten
'meegewogen' worden in de beoordeling,
bleef tot nu toe ook onbeantwoord.
HEtinslui pen van ontoelaatbare willekeur in de concrete toepassing van
dit nieuwe criterium is dan ook nauwelijks meer denkbeeldig te noeme.n.
--

Wat ondertussen wel steeds duidelijker blijkt is de sombere toestand·
waarin deze· Christim-Turken in hun
vaderland (zouden) moeten leven.
De Turkse regering beschikt kennelijk niet over mogelijkheden om hen
te beschermen. In sommige delen van
dit land is het dagelijks leven voor
de Christen-Turken vrijwel onverdraaglijk en vooralsnog weinig
hoopgevend, niet alleen vanwege economische omstandigheden, maar evenzeer - en misschien wel op de eerste
plaats - als gevolg van discriminatie door medeburgers.
WAT VINDT D'66?
Het vreemdelingenbeleid moet volgens
D'66:
'
a) duidelijk, openbaar en controleerbaar zijn;
b) humaan zijn;
.
c) mede gericht zijn op langere
termijn-oplossingen.
De volgorde is allerminst willekeurig.
Duidelijkheid (niet te verwarren met
rechtlijnigheid), openbaarheid en
controleerbaarheid zijn - in combinatie met elkaar - de basiselementen
voor zekerheid. Zowel in binnen- als
buitenland dient men precies te weten
waar men hier aan toe is.
Het standpunt dat het Hoofdbestuur eveneens per open, brief d.d. 10 juni
1979 - aan de Christen-Turken en de
staatssecretaris van Justitie kenbaar
maakte, vloeit logisch en consequent
voort uit ~ovenstaande 'actiebeginselen', de opstellin9 van de achtereenvolgende D'66 .. frac.ties en de activiteiten van D'66-bewindslieden ten
aanzien van het vreemdelingenbeleid:
- géén collectieve asylverlening aan
de momenteel in de St.Jan verblijvende Christen-Turken;
- wèl een tijdelijke verblijfsvergunning verstrekken, opdat deze
Christen-Turken zowel de kerk kunnen
verlaten als ook voorlopig in Nederland verblijven;
- intussen dient de Nederlandse regering via internationaal overleg al
het mogelijke te doen om een oplossing te vinden voor een meer
definitieve verblijfplaats, hetzij
in Nederland, hetzij elders in
Europa;
- hangende dit overleg mogen geen van
de betrokken-Christen-Turken het
land worden uitgezet of uitgebracht;
- tenslotte stelt het Hoofdbestuur
zich op het standpunt dat de Christen-Turken naar dezelfde (openbare
en niet voor meerdere uitleg vatbare) maatstaven dienen te worden
beoordeeld als ieder ander die een
beroep op het asylrecht doet.
Jan van den Ha ze 1 ,
secretaris-politiek.

----------

-
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ADVIESRAAD
Een vreemde gewaarwording om vanaf
10 km hoogte en met een snelheid
van 875 km per uur, op weg naar een
ver en warm land, de handel en wandel van de adviesraadsvergadering
van 9 juni te overzien. (U begrijpt
het: uw verslaggeefster is op weg
naar haar vakantieland en schrijft
dit verslag in het vliegtuig. Red.)
Een vergadering, die na 7~ uur praten, luisteren (of niet-luisteren)
en diskussiëren werd afgehamerd op
een moment dat het eigenlijk pas
leuk begon te worden. Het is jammer
a1s moties-door leden ingediend
- en die meestal handelen over
politiek ~ktuele zaken - door tijdg'ebrek niet meer aan de orde komen.
Wellicht een idee om ook het punt
"moties" wat meer naar voren op de
agenda te plaatsen?
Wat wèl aan de orde kwam: een briefwisseling tussen fraktie en-voorzitter adviesraad. Uit de adviesraad was de wens naar voren gekomen
om van de fraktie wat handvaten aangereikt te krijgen. De fraktie kan
immers het beste beoordelen welke
politieke onderwerpen de charme van
diskussiemogelijkheid hebben. De
oogst was echter mager en het presidium is weer naar de fraktie teruggestuurd met de boodschap terug
te keren met konkrete punten.
Van de vorige keer was de verkiezing van de twee vice-voorzitters
blijven liggen. Vier leden stonden
vbor deze funktie kandidaat.
De adviesraad koos voor het vertrouwde: t1arjol ein Driessen en Bert
Schwartz zullen samen met voorzitter Jacob Kohnstamm het presidium
vormen.
Ergens is geregeld dat de adviesraad zijn licht mag of moet laten
schijnen over de concept-congresagenda. De adviesraad was van mening dat de overgelegde agenda weinig overtuigend was, te weinig politiek inhoudelijke zaken bevatte.
Toespraken van fraktievoorzitter,
gaande en komende partijvoorzitter,
·zelfs met de rnagelijkheid va.n diskussie, hebben kennelijk naar de
mening van de adviesraad weinig met
politiek van doen. Aan het HB zal
in ieder geval de suggestie worden
gedaan om ook een toespraak van de
fraktievoorzitter van het Europees
Parlement in te lassen.
Dat een zö belangrijke zaak_als het
energievraagstuk niet op de congresagenda stond, was de raad een doorn
in het oog. D'66 zal ook moeten kunnen aangeven op welke manier de zgn.
Brede Maatschappelijke Diskussie
over toepassing van kernenergie van
de grond moet komen. Dat het een
veelom~attend vraagstuk is dat een
diepgaande diskussie en studie vereist, was ook de mening van de adviesraad. Wellicht zou een deelcongres alleen aan dit onderwerp gewijd een oplossing zijn;

Of ~e Grondslagen al rlJP zijn voor
diskussie op het congres, was volgens een aantal leden zeer de vraag.
De diskussie aan de basis is .nog in
volle gang en of in het najaar hierover een afgewogen beslissing mogelijk is, is nog lang niet zeker.
Overwogen zou·moeten worden deze
diskussie naar het voorjaarscongres
te verplaatsen.
Nadat Laurens Jan Brinkhorst namens
de fraktie verslag had uitgebracht,
werd hij door de adviesraadsleden
met vele vragen bestookt: van het
merken van honden tot het probleem
van weggelopen kinderen. De fraktie
is weer op de hoogte van de zaken
die in het veld leven.
· Een uitvoerige gedachtenwisse 1i ng
vond plaats naar aanleiding van een
notitie van de subwerkgroep mensenrechten van de SWB en de secretaris
buitenland, Herman Schaper, over een
eventuele boycot van de Olympische
Spelen in t1oskou. De diskussi.e mondde uit in een motie, welke met 29
stemmen vöör, 10 tegen en 2 onthoudingen werd aangenomen:
"De adviesraad in vergadering bijeen
te Arnhem op 9 juni 1979,
Kennis genomen hebbende van de notitie voor de diskussie over een eventuele boycot van de Olympische Spelen te Moskou en de doelstellingen
van het Comité Olympische Spelen en
t-1ensenrechten (COSH1),
Onderschrijft de doelstellingen van
het -COS Hl,
Is van mening dat de doelstelling
onder 3 ("Het Comité wil daarbij zoveel mogelijk optrekken met bestaande of nog op te richten, gelijkgezinde comité's in het buitenland en
streeft er naar te komen tot een
Internationaal Comité Olympische
Spelen en t1ensenrechten") de eerstkomende tijd de volle aandacht verdient,
Beveelt in de aandacht van het HB
en de fraktie aan de realisatie van
de doe 1ste 11 i ngen van het COSEt1,
waarbij ook de aanbevelingen van de
subwerkgroep t1ensenrechten van de
SWB D'66 moeten worden betrokken,
En gaat over tot de orde van de dag"
Tot slot kwamen nog de volgende moties aan bod. Op het moment dat de
adviesraad in Arnhem vergaderde,
werd de juridische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam bezet
door een aantal zgn. regularisatieslachtoffers. Een zaak waar ook het
HB zijn mening over had gegeven en
qie nu ondersteund werd door de motie van de adviesraad:
"De adviesraad va~ D'66 te Arnhem
op 9 juni 1979 in vergadering bijeen,
Overwegende dat regularisatieslachtoffers de juridische faculteit
van de ûn1versiteit van Amsterdam
bez houden,
Overwegende dat volgens mededelingen
van het Comitee Regularisatieslachtoffers het een groep betreftvan circa 400 personen, die het

slachtoffer dreigt te worden van een
foute uitvoering door de bij de regularisatie-maatregel betrokken personen en/of instanties.
Heeft kennisgenomen van de mening va~
het AB van 0'66 dat die buitenlanders
die nu illegaal in ons land zijn,
maar aannemelijk kunnen maken dat zij
vöör november 1974 in Nederland waren,
zodat de regularisatie-regeling op
hen van toepassing zou zijn, een
voorlopige verblijfsvergunning dient
te worden gegeven om hen in staat te
stellen alsnog van hun beroepsmogelijkheden gebruik te maken.
Onderschrijft dit standpunt van het
AB,
Is overigens van mening dat de vervolging van malaf1de werkgevers in
deze met spoed ter hand moet worden
genomen,
Adviseert het HB en de Tweede Kamerfraktie al datgene te doen dat voor
de realisering van dit standpunt
nodig is,
En gaat over tot de orde van de dag."
Het doden van mensen als straf komt
ook in onze westerse "beschaving"
nog steeds voor. Een reden voor Marie
Louise Tiesinga en Jacob Kohnstamm
om hierover een motie in te dienen,
welke door de raad werd aangenomen
in de volgende vorm:
"De adviesraad van D'66, in vergadering bijeen te Arnhem op 9 juni 1979,
Overwegende dat tegen alle internatlanale afspraken in op het-ogenblik
in verscheidene landen de doodstraf
in toenemende mate wordt toegepast,
terwijl in landen waar deze was afgeschaft~ herinvoering overwogen wordt,
Is van oordeel dat de doodstraf een
volstrekt onmenselijke straf is en
een regelrechte ontkenning inhoudt
van de menselijke waardigheid.
Onmenselijk ook door de daaraan voorafgaande periodes van onzekerheid
voor delinquent, zijn familie en
vrienden,
Verzoekt de nieuwe fraktie van D'66
middels het Europees Parlement in die
landen van de EG waar de doodstraf
nog bestaat, afschaffjng met kracht
te bepleiten, en in de lidstaten
waar de doodstraf is afgeschaft, herinvoering te helpen tegengaan,
En gaat over tot de orde van de dag."
Een motie van Goedkoop e.a. over de
radioactieve afvalstoffen van de
centrale Borssele werd aangehouden.
De adviesraad achtte zich niet terzake kundig genoeg om hierover op
dit moment een uitspraak .te doen.
Een motie m.b.t. monumentenzorg
kwam door tijdgebrek niet meer aan
de ordé.
Alles bij elkaar een lange en vruchtbare vergadering, die door het rookverbod wel lang viel voor
Kitty Warburg.
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GRUIJTERS COMMISSARIS?

"De fraktie van D'66 in de Utrechtse
Staten heeft de oud-minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, drs. J.P.A. Gruijters, voorgedragen als opvolger van de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. P.J. Verdam."
Ongetwijfeld hebben_alle leden dit
bericht in de vaderlandse pers gelezen.- Hans Gruijters voorstellen
aan de partij is zoiets als de
spreekstalmeester aankondigen.
Daarom beperken wij ons tot het
weergeven van enkele commentaren.
Van Gruijters zelf:
"Voor 0'66 1s Utrecht de op één na
belangrijkste provincie. Sinds 1970
zit D'66 in de Utrechtse Staten.
Ik heb zin in de funktie van Utrechts Commissaris, omdat het bestuurlijk werk inhoudt_dat vooral
betrekking heeft op de verstedelijking van ons land. Dat is een onderwerp dat·mij ook als minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening bijzonder boeide. Dat ik
te veel Amsterdammer zou zijn om me
in het Utrechtse thuis te voelen
bestrijd ik; ik ben Brabander van
geboorte en verder Nederlander."
BOOTVLUCHTELINGEN
De laatste tijd komen de bootvluchtel~~gen·we~r e~orm, maar op een vresellJke man1er 1n het nieuws. Vooral
als gevolg van de beslissing van de
Maleise regering om geen bootvluchtelingen meer op te nemen, en_ deze
zelfs weer terug de zee op te sturen.
Beter dan 11aleisië en andere .arme lan
ANTI-APARTHEID
den, die een dergelijke beslissing
1. · PHILIPS
·overwegen, te veroordelen is het te
zorgen dat er voldoende middelen koDe Anti-Apartheidsbeweging Nedermen
om de vluchtelingen tenminste
land te Amsterdam bracht op 25 mei tijdelijk
te vangen.
j.l. een rapport uit over de door- Democraten,op grijp
eens diep in de
breking door Philips van het
beurs.
·
R
wapenembargo tegen Zuid-Afrika.
GI 0: 9 9 9, t.n.v.
Het rapport bevindt zi eh in ·de
Werkgroep Bootvluchtelingen, Den Haag
bibliotheek van de SWB.
NICARAGUA .
2. Vrouwenstrijd in Zuidelijk.Afrika. In ~~caragua wordt al jaren lang een
stnJd geleverd tegen de overheersing
Onder deze titel verscheen een
van heel het maatschappelijk leven
brochure va_n de Anti-Aparthei ds
door één familie, de Somoza's.
Beweging Nederland. Wie meer wil
De strij~ tegen dikta~or Somoza is de
weten over de vrouwenstrijd in
Zuidelijk Afrika kan kontakt opne- laatste tijd gekomen in het stadium
men met de vrouwenwerkgroep van de van een open oorlog. In Europa spannen een 70-tal Nicaragua Komité's
AABN.
zich in om in Nicaragua een toestand
De werkgroep verzorgt bijeenkomte bereiken waarin de menselijke
sten en gaf een folder uit die
tegen portokosten verkrijgbaar is. waardigheid wordt gerespekteerd
Nicaragua dus zonder Somoza.
'
Ook is een dia-serie met begeleiHet
Nederlands
Nicaragua
Komité
heeft
dende tekst te huur (F 20,--).
De groep kan best nog wat vrijwil- uw geld hard nodig. Niet alleen nu,
maar ook 1ater " NA SOI-10ZA".
ligers gebruiken. Het adres is:
Anti-Apartheids Beweging Nederland, Nicaragua Komité,
Lauriergracht 116, Amsterdam,
Van Speijkstraat 21, Utrecht.
Postbus 10500, 1001 EM Amsterdam.
POSTGIRO: 35 80 163, tnv Nicaragua
Tel.: 020- i3 73 35.
Komité.

MENSENRECHTEN

Van Laurens Jan Brinkhorst
(in de ~RC van 14-6-1979):
"Gruijters is een goede kandidaat,
mede gezien zijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en
zijn algemene bestuurlijke ervaring.
Gerekend naar de .huidige politieke
krachtsverhoudingen is het CDA met
zes commissarisposten overbedeeld,
terwijl wij juist zeer tekortkomen.
Benoeming van een democraat in de
kleinste provincie, waar D'66 bovendien relatief sterk is, lijkt daarom gerechtvaardigd."
Van het Utrechts Nieuwblad
(14 Juni 1979):
Hij is een van de "founding fathers"
van zijn partij, een slagvaardig
debater, een kenner van de Nederlandse politieke verhoudingen, die
door de politieke ontwikkelingen
van de laatste jaren in een wat
stiller vaarwater is geraakt.
De vraag zal_moeten worden gesteld
of deze spitse bekwame, wat wispelturige man, zich realiseert dat de
funktie van Commissaris van de
Koningin niet toestaat d·at hij zal
schitteren in al zijn faculteiten.
Maar als zijn antwoord op die
vraag bevestigend zou zijn, heeft
de Statenfraktie van D'66 met zijn
kandidatuur hoge ogen gegooid."
MOSKOU 1980
COMITE OLYMPISCHE SPELEN EN MENSENRECHTEN.
Op initiatief van Tweede Kamerleden
van alle grote partijen werd onlangs
opgericht het Comité Olympische Spelen en Mensenrechten.
Het Comité is van mening dat nu, met
het oog op de Olympische Spelen in
Moskou, niet mag worden voorbij geg~.an
aan de schending van mensenrechten
in de Sovjet-Unie.
Het wil hiervoor op gepaste wijze
aandacht vragen. Als middel wordt
hierbij niet gegrepen naar het wapen
van de boycot, maar wordt de dialoog
gezocht. ·
Gedacht-wordt aan een internationale
conferentie over de mensenrechten in
de Sovjet-Unie. Een werkgroep "Sport'
gaat ?esp~ekingen voeren met sportorgan1sat1es en een werkgroep "internationale kontakten" legt relaties
met ,diverse organisaties in het
bu.itenland.
Het Comité kan morele en financiële
steun gebruiken.
Comité Olympische Spelen en Mensenrechten, Postbus 217, Den Haag
(voor adhesiebetuigingen),
GIRO: 80 80 80 Den Haag (voor uw
bij dragen).
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.STICHTING
WE'Im
SCHAPPELIJK

BORE1AU d~~
PUBLICATIE VOORONTWERP VAN WET
TOT WIJZIGING VAN DE PENSIOENEN SPAARFONDSWET
Pensioenaanspraken van degenen die
hun werkkring hebben verlaten,
worden in particuliere pensioenregelingen veelal niet verhoogd ter
compensatie van geldontwaarding.
Dit feitelijke pensioenverlies vormt
één van de ergste onvolkomenheden
op pensioengebied, waarvan degenen
die van werkkring veranderen, werk. lozen, arbeidsongeschikten en vele
gepensioneerden de dupe zijn.
Erwin Nypels heeft samen met Paul
van Schiltgaarde en Piet van Yperen
een voorontwerp van wet gemaakt om
dit pensioenverlies te beperken.
Dit voorontwerp ï s dinsdag 26 jun i
aan de pers gepresenteerd en is te
verkrijgen bij de Stichting Weten~
schappelijk Bureau D'66, Bezuidenhoutseweg 195, Den !iaag, voor f 2,-.
Het 1i gt in de bedoeling dit voorontwerp binnen en buiten de partij
ter discussie te stellen, de reac~
'ties te verwerken en dit najaar tot
indiening bij de Kamer te komen.
Ruud Stam.
I~ERKGROEP

PARLEMENT EN DEr40KRATIE

Bij het opzetten van de nieuwe
werkgroep Parlement en Demokratie
vragen wij uw bijzondere aandacht
voor het volgende.
De positie van ons Parlement staat
de laatste tijd weer volop in de
belangstelling. Er wordt veel over
gepubliceerd, iri brede kring zijn
de diskussies over dit onderwerp
(weer) geopend. Ook Terlouw besteedde er tijdens de algemene beschouwingen in oktober j.l. uitgebreid
aandacht aan~ Eri terecht.Het gaat om
het hart van ons demokratisch stelsel. Althans dat was het, of beter
gezegd, dat zou het moeten zijn.
Echter: de ontwikkeling van de verzorgingsstaat heeft een verschuiving
van machtsverhoudingen met zich mee
gebracht, waarbij volgens velen,
vooral het Parlement het heeft moe~~-------------------

dragen aan de essenties van het
ten ontge 1den. Deze verontru-stende
beleid bezighouden. Dit zou voortsituatie berust, kort samengevat.
vloeien uit een behoefte (noodzaak?)
onder meer op de volgende overweginom zich te profileren met het oog
gen.
op
de - vaak regionaal bepaalde De enorme toename van overheidstaherverkiezingen, waardoor er op.het
ken is gepaard gegaan met een naveBinnenhof een niet meer te beheernante uitbreiding en centralisatie
sen publiciteitsepidémie zou zijn
· van het sterk hiërarchisch opgeuitgebroken. Ook wordt wel gewezen
bouwde burokratische bestuursappa·op de eenzijdige samenstelling van
raat. Dit alles ten koste van doorde Kamer (oververtegenwoordiging
zichtigheid en controleerbaarheid,
van ex-ambtenaren).
voorwaar, essentiële voorwaarden
Tenslotte wordt ook de te grote invoor demokratische besluitvorming.
vloed van de partij-organen (bestuDe verantwoordelijkheid van een
ren, congressen) op het fraktier-1inister voor de vele, uitgestrekte
beleid wel als oorzaak van Parlemenbeleidsterreinen is hoe langer boe
taire verlamming genoemd.
meer op een fiktie gaan berusten.
Maar dat lijkt meer een specifiek
De ·burgers zelf dreigen steeds meer probleem van de socialisten.
kliënten van een lokettenmaatschapHoe het ook zij, de bedoeling van
pij te worden. En wat minstens zo
de op te richten werkgruep is om op
ernstig is, hun vertegenwoordigers
grond van een analyse en beoorde·in de Kamer· krijgen steeds minder
ling van de huidige situatie te
vat op het gigantische subsidie- en
komen tot formuleren van gewenste
uitkeringsmechanisme. Om nog maar te
veranderingen. Een hernieuwde
zwijgen van hun gebrek aan contröleplaatsbepaling van het Parlement in
mogelijkheden en invloed op de (in-)
het totale politiek-maatschappelijke
direkte overheidsbemoeienis met het
krachtenveld, vanuit de D'66 grondbedrijfsleven.
gedachten, vergezeld van konkrete
. Het· zwaartepunt van de nationale
aanbevelingen: kortom een politieke
besluitvorming lijkt steeds meer ver stellingname.
schoven te worden naa·r de - niet
Elk partijlid dat dit probleem ter
door de bevolking als zodanig gekoharte gaat, iedereen dus, wordt
. zen - pressie- en belangengroepen
hierbij uitgenodigd in de werkgroep
ende ambtelijke instanties (de zogenoemde "gesloten beleidscircuits") zitting te nemen. Het is toch van
de gekke dat in andere partijen de
Gevolg is dat 'de medewetgevende en
diskussies hierover al zijn aange- ·
controlerende macht steeds verder
zwengeld, terwijl dat'in D'66, met
buiten spel komt te staan.
al haar demokratische achtergronden,
Dit proces van machtsui tholl i ng van hog niet in brede kring het geval
het Parlement (en zeker ook, welis. Althans niet in een georganilicht nog meer, van de lagere verte- seerde vorm.
genwoordigende lichamen~) wordt dan
In het bijzonder, maar zeker niet
nog versterkt door de enorme uituitsluitend, ·bestaat behoefte aan
breiding van de besluitvorming op
politicologen, economen en staatsinternationaal en supra-nationaal
rechtjuristen.
(Brussel) nivea~.
De levensduur van de werkgroep is
een punt van nader overleg.
Volgens sommigen moet de veranderde
positie van de volksvertegenwoordiIn september a.s. zal de eerste bijging evenwel mede geweten worden aan eenkomst
worden gehouden. .
de aard/organisatie van deze instel- Nadere bijzonderheden
hierover in
ling zelve. Volgens anderen vooral
een
volgende
Democraàt.
·ook aan de taakopvatting van de
Inlichtingen kunt·u krijgen door
parlementariërs.
- 28 06 16 te draaièn; dan
Zo zou de Tweede Kamer nu in verhou- 070
spreekt
u met de coördinator van de
ding tot de kolossale ambtelijke
werkgroep
Parlement en Demokratie
ondersteuningvan de bewindslieden
te weinig leden tellen. In een ande- i.o.
Bos van den Bos.
re visie zijn er echter nu juist
:weer te veel leden, waardoor er versnippering plaatsvindt en men zich
niet tot de hoofdzaken beperkt.
SUBWERKGROEP
Bovendien zou de bestaffing onvoldoende zijn (van Griffie, fraktie
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
of individuele leden) en zou de organisatie van de vergaderingen niet
ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE WERELDdeugen. De vo 1ksvertegenwoordi gers
CONFERENTIE OVER AGRARISCHE HERVORblijken hierover zeer verdeeld,
MING EN PLATTELANDSONTWIKKELING
zoals ondergetekende uit een groot
aantal vraaggesprekken heeft kunnen
Ter gelegenheid van de in juli 1979
konkluderen.
in Rome te houden conferentie lijkt
De parlementariërs zelf wordt op
het ons toch dienstig om iets nader
hun beurt ·aangewreven dat ze zich
in te gaan op·de problematiek van
te sterk op incidenten richten en
de armen op het platteland in ontzich te weinig met wezenlijke bijwikkelingslanden en op hetgeen in
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het kader van ontwikkelingssamenwerking met name door Nederland kan
worden gedaan om hierin verbetering
te brengen.
Doel van de conferentie is het opnieuw onder de aandacht brengen van
hetgeen als een sleutelvraagstuk in
ontwikkeling kan worden aangemerkt:
Het voortduren van grote armoede op
het platteland in ontwikkelingslanden. Wij onderschrijven hierbij de
visie dat armoede een str'uctureel
probleem is met zowel internationale
als locale oorzakèn, dat in sterke
mate wordt bepaald door de bestaande
machtsverhoudingen op en tussen de
genoemde niveaus.
Op deze conferentie dient volgens ons
de armoedebestrijding en de verbetering van de kwaliteit van het bestaan
van de arme groepen op het platteland
. in ontwi kke 1i ngsl anden centraa 1 te
staan. Dit betekent dat in de daarbij
te volgen strategieën niet het streven naar een zo snel mogelijke economische groei een allesoverheersende rol dient te spelen maar dat de
aandacht steeds meer geconcentreerd
dient te worden op diegenen die de
harde kern van het ontwikkelirîgsvraagstuk vormen: de ·armste 20%-40%
van de bevolking. Deze groepen hebben
vanwege hun achtergestelde en kwetsbare positie extra kansen nodig om
economisch zowel als sociaal tot
ontplooiing te komen.
·Een beleid dat daarop gericht is kan
echter alleen tot stand komen als
zowel de plaatselijke als de andere
overheden krachtig en consequent bevorderen dat naast de materiële behoeften vooral ook de immateriële
behoeften (via onderwijs, gezondheidszorg, participatie) van het
armste deel van de bevolking worden
bevredigd.
·
Helaas moeten wij constateren dat de
inspanningen van de afgelopen decennia hierin hebben tekortgeschoten.
Hoewel b.v. de productie van goederen en diensten in ontwikkelingslanden de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 5% per jaar steeg, en de
toename van de voedselproductie in
die landen gemiddeld groter was en nogis-dan de bevolkingsgroei,
neemt het aantal mensen dat in ar. moede leeft nog steeds toe. Dit kan
verklaard worden doordat er in de
praktijk doorgaans een beleid gevoerd is waarbij groepen die niet
tot de armsten behoorden van de geboden stimulansen en mogelijkheden
het beste en het snelste konden
profiteren, ook in die bijzondere
gevallen dat het beleid inderdaad
op de armeren gericht was.
Enerzijds is het waar dat in vele
ontwikkelingslanden niet voldoende
politieke wil aan de dag wordt gelegd m.b.t. het uitvoeren van maat-·
regelen ter bestrijding van de armoede. Als voorbeeld kunnen we noemen de povere vorderingen die met
landhervormingen zijn en worden gemaakt.

Anderzijds zou het hypqcriet ZlJn
t.a.v. de besteding van dit geld.
niet te erkennen dat het in de rijke Wij zijn er voorstander van dat deze
landen vaak evenzeer ontbreekt aan
hulp zoveel mogelijk gericht wordt o~
politieke wil. Men kan hierbij dende armste 20%-40% van de bevolking
ken aan het niet willen afbreken
die in grote meerderheid op het
van beperkende handelsmaatregelen
platteland leeft.
tegen goederen uit de ontwikkelingslanden, maar ook aan de stelselmati- ·Noodzakelijk hiervoor is dat een
hoog percentage van de investeringen
ge manier waarop men de ogen sluit
in ontwikkelingslanden aan het platwanneer bepaalde activiteiten van
teland ten goede komt, dat de dienstondernemingen uit de rijke landen
verlening (gezondheidszorg, onderschadelijke neveneffecten hebben
wijs, voorlichting, crediet-facilivoor de ontwikkeling van Derde
teiten, etc.) daar sterk wordt uitWereld-landen.
gebreid, dat meer aandacht aan de
Natuurlijk is het in de eerste plaats voedselproductie wordt gegeven.
de taak van die landen zelf om hier- Dergelijke maatregelen zullen echter
toe maatregelen te treffen en wetge- pas werkelijk effect hebben, wanneer
ving uit te voeren.
op lokaal niveau voorwaarden worden
worden geschapen waardoor de toeNiettemin is het, vanwege de zwakke
gang van de arme groepen tot produconderhandelingspositie van·vele
tiemiddelen als land en water, alsDerde Wereld-landen, nuttig wanneer
mede tot kennis, nieuwe technologiereeds in internationaal verband geen, e.d. mogelijk wordt.
komen wordt tot gedragscodes voor
internationale ondernemingen, ook in Indien een overheid een ontwikkede landbouw, de veeteelt en in de
lingsbeleid voert dat hierop gericht
verwerkende industrie, opdat de ver- is - dit alles dient te blijken uit
houding met de ontwikkelingslanden
de feiten en niet alleen uit de ontmeer wordt ge st oe 1d op het. beg i nse 1 wikkelingsplannen - dan kunnen bivan soevereiniteit over de nationale laterale projecten en programma's
hulpbronnen en wederzijds voordeel
in principe in harmonieuze samendan tot nu toe het ~eval is.
werking met de betreffende overheden
Er zijn echter wel meer internatioverlopen omdat er sprake is van overnale vraagstukken te noemen die om
eenkomstige doelstellingen. Er doen
een concrete bijdrage voor een opzich echter systematisch problemen
lossing vragen. Te denken valt hier- voor wanneer het beleid van regerinbij aan de stabilisering van grondgen niet van dien aard is.
stoffenprijzen, het schuldenvraagNederland zou derhalve tot een kwastuk en de in het algemeen zowel
van zijn bilatekwantitatief als kwalitatief tekort- . liteitsvèrbetering
rale
hulp
kunnen
komen
door het verschietende ontwikkelingshulp.
groten van het aandeel van deze hulp
Voorts valt te wijzen op de zorgwek- aan die landen welke een beleid voekende omstandigheid dat veel ontwik- ren dat gebaseerd is op de genoemde
kelingslandèn in toenemende mate af- doelstellingen. Wij zijn van mening
hankelijk worden van de import van
dat er op dit terrein nog veel werk
voedsel. Het zal duidelijk zijn dat
te verzetten .is.
de voedselhulp welke door de V.S. en
de E.E.G. gegeven wordt bij lange na Tot slot willen wij, zoals we in de
aanhef aankondigden, nog iets nader
niet voldoende kan zijn om dit te
ingaan op hetgeen Nederland zou
ondervangen. Onderzocht dient b.v.
kunnen bijdragen en op de wijze
te worden of de huidige structuur
waarop deze bijdrage het beste kan
van de wereldmarkt voor voedselproworden gerealiseerd.
ducten niet buitengewoon nadelig is
voor de nationale voedselproductie
Hoewel de ontwikkelingssamenwerking
in ontwikkelingslanden.
en zeker die van een klein land als
Nederlan~ slechts een marginale inHet ligt in de lijn der verwachtinvloed kan hebben op de ontwikkelingen
gen dat, naarmate de rijke landen
in ontwikkelingslanden, moet niettemeer bereid zullen zijn een oplosmin worden gestreefd naar een zo
sing te vinden voor genoemde vraaggroot mogelijke bijdrage binnen de
stukken welk~ waarschijnlijk ook
gegeven - beperkte ~ mogelijkhed~n.
van hen tijdelijk een· offer zullen
vragen,zij meer recht van spreken
Nederland heeft ervaring met diverse
zullen hebben om publieke aanbeveaspecten van agrarische! hervorming
lingen te doen over de wijze waarop
en plattelandsontwikkeling (zoals
regeringen in ontwikkelingslanden
ruilverkaveling, streekontwikkeling,
hun beleid voeren. De kans is groot
samenwerking tussen verschillende
dat voor die tijd slechts schokoverheidsdiensten, zowel horizontaal
schouderend gereageerd zal worden
als verticaal, participatie bevolop progressieve voorste 11 en t.a.v.
kingsgroepen), waarvan bij de onthet interne beleid in ontwikkelings- wikkelingssamenwerking gebruik kan
landen.
worden gemaakt, ook al werd deze ervaring opg.edaan onder specifieke
Deze zaak ligt evenwel iets anders
Nederlandse omstandigheden.
wanneer het gaat om de besteding
van b.v. de Nederlandse ontwikkelings- Deze ervaringen zijn slechts bruikhulp. Als geldschieter heeft Nederbaar en de inzet van Nederlandse ex1and dan het recht ei sen te ste 11 en
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pertise op dit gebied is slechts mogelijk, wanneer binnen het Neder. landse apparaat voor ontwikkel ingssamenwerking ten behoeve van plattelandsontwikkeling voorwaarden worden
geschapen vooreen lange termijn
dialoog tussén donorinstantie en belanghebbenden in het ontvangende 1and.
Essentieel is in de eerste plaats dat
de complementaire rol van de donor in
deze wordt erkend. Hierbij dienen
zo vee 1 mogelijk a11 een act i vi te i ten
ondersteund of uitgevoerd te worden
die aansluiten bij lokale behoeften
en die door de - veelal zwakke institutionele structuur van het
ontvangende land kunnen worden gedragen.
De hierboven genoemde afstemming is
slechts mogelijk bij een grondiger
voorbereiding van projectidentificatie, samen met instanties en belanghebbende in ~et ontvangende land.
· Dit vereist een flexibiliteit die
slechts kan worden verkregen wanneer
de beslissingsbevoegdheid, die thans
nog vooral in Den Haag ligt, verschuift naar het veld (ontvangende
land, veldkantoor, projectstaf).
Wij eindigen met het uitspreken van
de hoop dat de regering als follow-up
van de con'ferentie de nodige stappen
in deze richting gaát ondernemen
zodat een verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse hulp ook tot
uiting komt in de verwezenlijking
van de voor ontwikkelingssamenwerking
gestelde doelen.
Kees Klompenhouwer
Jaap Jan Lind
Rob van Ra a1te
Kees Zijderveld.
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Deze studiedag za 1 worden gehouden op ~g~r9!!9_!~-Q~~Q~~Li!L~!:!!~!!!!EQ!~~~
in Amsterdam.
Deze studiedag is speciaal bedoeld voor gemeenteraads- en statenleden en
hun steunfracties, alsmede werkenden in de gezondheidszorg.
Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden van harte welkom.
D'66 neemt een vrij unieke plaats in tussen de andere partijen met betrekking tot haar standpunt over volksgezondheid. Het is dus alleszins de moeite
waard hier verder over te discussiëren en ons standpunt op vele plaatsen. te
1aten horen.
Qm!~nt~r~~!!-~~~gi~9!!9: - GVO/Preventie - dr. E. F. Voge 1aar
- 1ste Lijnsgezondheidszorg - drs. J. Schiphorst
- Geestelijke gezondheidszorg - dr. G. Mik
- 2de Lijnsgezondheid-szorg - Th.van Berkestijn, arts
frQS!:!!mm~: ~

10.00
10.30
10.35
10.50
12.15
13.30

uur:
uur:
tiur:
uur:
uur:
uur:

Aankomst en koffie
Opening coördinator werkgroep Volksgezondheid
Inleiding Elida Wessel-Tuinstra
Bovengenoemde vier inleidingen
Lunch
Forumdiscussie met de vier inleiders o.l.v. de
coördinato·r van de werkgroep
+ 15.00 uur: Huiswaarts.
Er zal een kleine bijdrage in de onkosten worden gevraagd.
Ruud Stam, directeur S.W.B. D'66.
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*******~*********
overleg met.de sociaal-economische

werkgroep, overheidsmaatregelen
bestuderen n.a.v. voorstellen om
te komen tot quotering van irongeren per bedrijf en beperking van
de selektiviteit van de werkgever
e.d.
- Sociale dienstplicht.
- Jongeren huisvesting.
- Positie van ~1inderjarigen.
- Studiefinanciering.
SWB WERKGROEP JONGEREN
Hierna hebben we gepraat over de
verdere opbouw van de werkgroep.
De werkgroep is op 16 juni j.l. bij
gedachten over het aktiveelkaar geweest. Verschillende mensen Rondom
is er ook een groep
ringscantrum
vertelden over de rapporten die nog
van start gegaan. ·
naast de regeringsnota verschenen'
de volgende vergadering zullen
zijn. Zo kwamen aan de orde: de bij- Op
de
werkgroepen
van hun verrichtindragen van Susanne Bischoff aan dé
gen
verslag
uitbrengen.
Wiel Smit
comm. vergadering, de rapporten van
is
dan
voorzitter.
PvdA en VVD over dit onderwerp en
Er is een lijst gemaakt van mensen
ook het alternatieve plan van het
die voor 0'66 naar vergaderingen
NVV jongeren kontakt en de ideeën
ontwikkeld op de Twentse Hogeschool. willen gaan.
De volgende vergadering is op 8 sep-.
Hierna volQde een diskussie waaruit
tember 1979 vanaf 10.30 uur in Resde volgende (sub)werkgroepen ontstonden:
taurant Vredenburg te ·Utrecht.
Iedereen die zich voor jongerenpro- Önderwijs, deze werkgroep zal
.b1ematiek interesseett is daar van
zich in kontakt met de werkgroep
harte welkom.
onderwijs, speciaal met d~ relaBas van Vliet,
tie onderwijs-jeugd(werkloosheid)
Else.R. Kuiper,
bezig houden.
coördinatoren.
-Overheidssteun, deze, groep wil in

PSVI D'66
De aanmeldingen Voordecursussen
waarvan u een overzicht kunt vinden
in de juni-Democraat stromen binnen.
Diegenen die een cursus willen
volgen, wordt aangeraden zich zo
snel mogelijk schriftelijk op te
geven!
De bevestigingen voor uw aanmeldingen kunt u na half juli verwachten.
E2!!9~-r~i~~Q~~~!!

Het PSVI heeft een fonds voor reiskosten, waarop u een beroep kunt
doen, wanneer deze een te grote
belemmering vormen om aan een cursus
deel te nemen.
!nfQç~n~r~l!!_9~1!!~~n~~r229~!~9~!!

Ontvangen:
Apeldoorn, wat doe je aan woningisolatie? Gemeenteraadsfractie 0'66
Apeldoorn, maart 1979.
0'66, burgers bij het bestuur!
Een nota over voorlichting,
0'66 Emmen.
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D' 6 6 EN DE I DErtf!: I TE IT
In het TV-progra111llll\ Haagse Kringen
van 26 april jl •• stelde de heer
Brinkhorst dat bïjj een eventueel
nieuw te vormen krölinet, D'66 zich
a1s een ze lfstandii~ progressieve
partij naast de -~ zou opstellen.
Als tweede kernplllliTt! stelde de heer
Brinkhorst dat D'(J(fii nimmer zou participeren in een conservatief
kabinet.
Toch bekruipen mi] bij deze uitspraken weer de twij'flells over de zo
veelvuldig verkorclli1gde onafhankelijke opstelling vaniD?66 als partij.
Onmiskenbaar is ~grote invloed
die onze lijstaamwmerder, de heer
Terlouw heeft op ~t sterk groeiend
1edenta 1 van D'6:m_
Anderzijds geloof ik - en daar kunnen we ons allee1m maar gelukkig mee
prijzen - dat de ideeën, die leven
in onze partij, ons vele nieuwe leden en/of kiezers ~ebben gebracht.
De gedachte van rede 1ijk alternatief,
compromissen en .een1 reëe 1 ha a1baar
progressief belen~ met aandacht voor
het individu spre!kt vele Nederlanders aan.
Dat een beleid n]~ ten koste mag
gaan van de i denttiitei t van de partij, heeft D'66retrWaren en daar
heeft ze van gelee~d.
Waarom dan toch lbriiji. mij kritiek op
de uitspraken van lllrinkhorst?
In de eerste plaats geloof ik, dat
geen enkele politieke partij in
Nederland, zelfs niet de conservatieve, gespeend is van progressieve krachten in die partij. Een ieder
die zoiets wel ZcOliW stellen, vervalt
in Neerlands poliittieke ziekte no.l,
het schaamteloos wolariseren. Hij
bakent hiermee dwiidelijk zijn eigen
grenzen af en veriJeint daarmee de
kans op redelijk a~.l<ternatief.
Ik vind de uitspraak, dat D'66
nimmer zitting za] nemen in een
conservatief kabimet, een beginnend
polariseren, ja zelfs een opmerking,
die strijdig is 111te't de identiteit
van onze partij remt wel om volgende
redenen:
De immer weerkenemde vraag, waar
D'66 nu eigenlij~ staat in haar politiek denken, lllil.\lll ons niet in
twijfel brengen, zeker niet laten
verleiden tot aU is het zelfs maar
zwak polariserem, neen het moet ons
met trots vervunem, want het houdt
in feite een brok erkenning in van .
onze identiteit.
Een identiteit, die naar mijn mening
inhoudt, dat D'66 niet afhankelijk

is van de PvdA nöch van enige andere
partij om regeringsverantwoordel ijkhei d te dragen.
Identiteit is tevens de herkenbaarheid van het ei gen program, .maar
wel met .redelijk alternatief, een
kreet, die niet voor .niets hoog in
ons va.ande1 staat. Onze identiteit is
ook de progressieve denktrant in
onze partij, maar de grootste fout,
die kan worden gemaakt is, om daar
tegel ijkertijd de conclusie "dus
.1 inks" aan te verbinden.
En dat is nu precies, wat ik Brinkhorst verwijt; want hoe komt zijn
zwart-wit uitspraak nu over bij de
gemiddelde Nederlandse TV-kijker?
Voor conservatief staat in Nederland
volgens velen de VVD; Maar Van Agt
is voor velen in Nederland nu ook
niet bepaald progressief te noemen
en Van Agt staat voor diezelfde
ve 1en synoniem met ·het CDA. ·
De logische conclusie, die dus vele
kijkers zullen trekken is, dat er·
dan bij D'66 niet veel veranderd
blijkt te zijn, want het enige dat
er dan nog rest is de PvdA, om eventueel opnieuw mee te regeren.
Zelfs mocht 3rinkhorst dit met zijn
uitspraak niet zo bedoeld hebben eh daar ga ik tenslotte dan maar
van uit - dan nog is niet te vermijden dat zijn uitsprake~ bij velen
zo zijn overgekomen. Ik vind dit.eer
voorbeeld van polariseren om duidelijkheid te scheppen, wat onze
identiteit niet ten goede komt.
Het belangrijkste op het ogenblik
is: D'66 heeft zijn identiteit.
Het is een zaak daarvoor uit te
komen, zonder angst daarvoor veroordeeld te worden, omdat het niet duidelijk genoeg links of rechts zou
zijn. Want, naar mijn idee is de
identiteit van onze partij de belangrijkste peiler waarop 0'66 rust.
Ik ben ervan overtuigd dat het Nederlandse volk,bij een teloor gaan
van deze identitei~ D'66 geen derde
revival zal toestaan.
C.M. Degenaar
Ulestraten.

NASCHRIFT VAN LAURENS-JAN BRINKHORST
De eigen identiteit van D'66 betekent voor mij: ·
a. onafhankelijkheid;
b. een herkenbare progressieve politieke opstelling en programmatische inbreng.
Vanuit die invalshoek is het inderdaar ondenkbaar dat D'66 deel zou
nemen aan een Kabinet dat een conservatief beleid zou voeren.
Het is niet de vraag of conservatieve partijen "gespeend" zouden
zijn van progressieve krachten.
Het is wèl de vr~ag hoe sterk deze
zijn in verhouding tot de conser-

vat i eve krachten. ·Daardoor wordt
immers de politieke koers van een
partij bepaald.
Ik zie dan ook helemaal niet dat
de uitspraak om niet deel te nemen
aan een conservatief kabinet een
"beginnend polariseren" is, ja
zelfs "strijdig" zou zijn met onze
identiteit. Integendeel, juist het
wèl meedoèn aan de kabinet dat een
conservatief beleid voert, zou verraad zijn aan eigen uitgangspunten:
D'66 is in 1966 niet ~pgericht om
uiteindelijk een behoudend beleid
te steunen. Dàt te stellen is geen
polariseren, maar het scheppen van
duidelijkheid over eigen uitgangspunten.
Natuurlijk moet D'66 niet afhankelijk zijn van enige partij (dus ook
niet van de PvdA) bij een besluit om
èventueel regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Maar dat betekent
niet dat het voor ons om het even is
in welke combinatie wij regeren.
Uiteindelijke toetssteen moet immers
zijn hoe wij ons programma en politieke doelstellingen het beste kunnen verwezenlijken.
De ervaring in de afgelopen 13 jaàr
is geweest dat over onderwerpen als:
democratisering, kernenergie, vrede
·en veiligheid, emancipatie of Derde
Wereldproblematiek, meer overeenstemming met de PvdA heeft bestaan
dan met CDA of VVD. Keer op keer
was en is gebleken dat de spanning
tussen programmatische woorden en
politieke daden in de Tweede Kamer
voor deze partijen te groot is.
Dat houdt geenszins in dat D'66
klakkeloos PvdA-standpunten inneemt.
Ook daarvan zijn veel voorbeelden
te geven. Ik heb ernstige kritiek
op de resoluties van het recente
PvdA-congres inzake vrede en veiligheid of de economische orde. Het
onverkort door de PvdA vasthouden
aan deze uitspraken zou deze partij
in een volgende kabinetsinformatie
wel eens voor een onneembare horde
kunnen plaatsen.
0'66 moet ook voor dit soort uitspraken een "redelijk alternatief" bieden. Dit betekent mijns inziens ook
dat D'66 niet onder alle omstandigheden alleen met de PvdA in zee zou
moeten gaan. Wij behoeven voor geen
enkele partij angst te hebben; ook
niet voor een onafhankelijke opstelling tegenover de Partij van de
.
Arbeid. Maar wij mógen nooit vergeten dat een kritische houding tegenover de maatschappij en dus bestrijding van conservatisme bij ons centraal staat. Wanneer wij dat uitgangsp~nt zouden verlaten, zou naar
mijn mening het bestaansrecht van
0'66 ~ en daarmee haar echte identiteit - verloren gaan!
Laurens Jan Brinkhorst
Tweede Kamerfraktie D'66.
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BEWUSTWORDING IN DE POLITIEK

I .

Lid zijn van een politieke partij
is in ons land nog iets vreemds.·
Bezig zijn voor je belangen en die
van een ander in een partij of vereniging is voor vele mensen toch
een groot probleem. Vooral bij werkende en werkeloze jongeren.
Politiek is voor velen iets vreemds.
Als we de cijfers vergelijken van
kiez.ers en leden van een politieke
partij b.v. in onze gemeente is
maar net 1% van de inwoners lid van
een partij.
·
In andere plaatsen komt dit beslist
niet boven de 5%.
Er is volgens mij een drempel om
lid te worden van een politieke partij. Vooral D'66 groeit sterk in
kiezers, maar het ledental blijft
te laag.
Democraten '66 moeten iets gaan
doen· om deze drempel weg te nemen.
Als u ideeën hebt hieromtrent willen wij dat graag weten.
Jan van Gorkum,
Loon op Zand.
Reakties graag bij het Hoofdbestuur.

IN DÉZE DEMOCRAAT GEEN BON

I I I

Maar als u wilt dat we bij de volgende kamerverkiezingen 15 zetels
halen, dan moet u misschien een paar
1eden werven., Die kunnen zi eh eenvoudig schriftelijk of telefonisch
opgeven aan het secretariaat (adres
zie voorpagina) .
Als er in uw gezin meer partijleden
zijn en u dus meer nummers ontvangt
(niet over bellen, niets aan te
doen, i.v.m. stembiljetten, adressenbestand, etc.), gebruik dan die
overtolHge nummers als propagandamateriaal.

DE FEDERATIE VAN EUROPESE KIEZERS

1

We verheugen ons over de (verwachte)
wi.nst van D'66 bî j de Europese verkiezingen. Anderzijds betreuren we
de lage opkomst, waardoor Herman
Schaper toch in Nederland blijft.
Maar is het zo verwonder 1ijk, die
lage ·opkomst? De Europacup, het Eurosongfestival en het Spel Zonder Gren·zen trekken meer kijkers dan de
Europese verkiezingen kiezers. De
geinformeerde kiezer kiest bewust,
maar het gros kiest op slogans, op
mooie gezichten, op schone beloften,
·of kiest niet.
Op lokaal. niveau is er een direkt .
kontakt tussen bestuurde en bestuurder, die in het stamcafé ter verantwoording wordt geroepen. Op hoger

niveau gaat dit direkt kontakt. en
daarmee de kontrole verloren. Het
partij-apparaat beoordeelt de kandidaten naar èigen kriteria en plaatst
hen op de kies.l ijst. De .burger heeft
maar te stemmen.
Wat weten wij, kiezers, van onze verkozenen? Van hun achtergronden, hun
opleiding, hun capaciteiten, hun
funkties en nevenfunkties, hun publikaties en uitspraken? Wat weten wij
van. het aantal uren· dat ze slapend
of aktief de parlementaire zittingan
bijwonen. in welke commissies zij
zitting hebben?
Hoe kunt u verwachten dat wij een gefundeerde keuze doen?
De democratie is verworden tot een
gesloten systeem, waarin hele kleine
minderheden de lakens uitdelen en
het stemrecht (in landen als België
en Luxemburg is er zelfs een stemplicht) dient ter rechtvaardiging
hiervan.
Om aan.deze absurde situatie een
einde· te maken, om de kiezers in
staat te stellen de hun toekomende
invloed terug te geven; om een werkelijk democratisch Europa op te
bouwen, is in Brussel de Federatie
van Europese Kiezers opgericht.
Deze Federatie wil de kiezers informatie verstrekken over kandidaten en verkozenen. Informatie over
alle, hier boven opgesomde onderwerpen.
Wij menen dat het kostbare kleinood,
de democratie, dat toch al zo
slecht i.s vertegenwoordigd op het
wereldtoneel, beschermd en dus ontwikkeld, uitgediept moet worden.
We menen dat het belangrijk is deze
aktiviteiten op Europees niveau te
ontplooien, omdat daar de afstand,
de communicatiestoornis het grootst
is. De Europese kiezer weet over
het algemeen weinig van Europa,
Europese vraagstukken, Europese
parlementariërs. Het is van groot
belang om in de komende jaren, voor
de nieuwe verkiezingen, eerlijke en
objektieve informatie te geven o_m
te voorkomen dat de interesse, de
participatie en de direkte invloed
van de kiezers tot een absoluut
nulpunt daalt. Hiermee zou niet alleen de democratie, maar ook.Europa
op de tocht komen te staan.
Maar niet alleen Europa. Hetzelfde
probleem doet zich voor op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Waar zijn nu die gekozen burgemeesters; beste derriokraten, ik heb er
al lang niets meer ·van gehoord?
Waarom hebben wij geen referendum?
·waarom hoeven onze politici niet
jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kiezers over hun doen en
laten? In alle andere maatschappelijke organismen is dat toch heel
gewoon. Welke ondernemer zou het
durven met de zelfde vage kreten
zijn aandeelhouders te belazeren
als de politici hun kiezers?
Verkiezingsprogrammaas zijn politieke offertes: dit heb ik te bieden!
·

Waarom wordt hierin geen (mini-)
budget opgenomen? In de zin van:
wij zijn bereid zoveel uit te geven voor kreatie van werk, zoveel
voor energievraagstukken, zoveel
voor vrouwenemancipatie, zoveel
voor ontwikkelingshulp, zodat de
kiezers een eerlijk beeld krijgen
van de prioriteiten die de partij
stelt. Nu wordt volstaan met kreten als: Kom op voor.Europa, want
Europa komt op. voor u. Niet het
Europa van de werkeloosheid, van
de milieuverontreiniging,. van de
onbeheerste groei. Iedere partij
belooft hetzelfde. De kiezer wordt
voor een volstrekte imbeciel gehouden en intussen klagen we over
de geringe opkomst bij de verkiezingen, praten we over de noodzaak
Europa bete,r aan de kiezer "te verkopen". r4eegesleept in de. partijpolitieke competitiesfeer maakt
ook D'66 zich hieraan schuldig.
De Federatie van Europese Kiezers
is geen politieke partij, is niet
gebonden aan politieke partijen en
wil dat eigenlijk ook niet worden.
Desalniettemin richt ik me speciaal tot u, partijgenoten, omdat ik
meen dat D'66 toch bij uitstek de
partij is, die mensen met een democratische geest verzamelt.
De Federatie kent nog geen enkele
afdeling of pendant in Nederland.
Daarom wil ik bij deze alle democraten en andere geïnteresseerden
oproepen kontakt met mij op te nemen om een Nederlandse afdeling op
te zetten. Deze iou zich eventueel
op de korte termijn kunnen beperken
tot het testen van het democratisch
gehalte van D 66, hetgeen - naar ik
hoop - zal uitgroeien tot een landelijke organisatie voor alle politieke partijen en vraagstukken op
alle niveaus. En tenslotte op Europees niveau, waarvoor een nationale·
feed-back (denk aan de dubbelrol
van de Raad van Ministers) onmisbqar is.
Laat iedereen, die begaan is met de
democratie in de wereld, .in Europa,
in Nederland, mij een briefje
schrijven met naam, adres en voorkeursdatum, zodat we eens bij elkaar
kunnen komen om de ideeën nader uit
te werken en konkrete plannen op te
stellen.
Paul van der Kroft,
28 Rue de la Paille,
1000 Brussel (België).
1
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D'66 EN ROZE ZATERDAG
EEN REAKTIE
In de Democraat van juni 1979 wordt
gesteld door de heer Smits dat D'66
op "Roze Zaterdag" in Roermond presenthad moeten zijn om de individuele ontplooiingsrechten van homosexuelen te verdedigen. Dit omdat
de indruk gewekt zou zijn dat D'66
net als de confessionele partijen
bij dit soort zaken afzijdig wenst
te blijven, terwijl D'66 dat niet
wil.
·
Ik ben het volledig met de heer
Smits eens dat D'66 niet afzijdig
moet blijven waar het gaat om de
individuele ontplooiingsrechten van
homosexuelen, maar dat betekent voor
mij nog niet dat je moet gaan meedoen aan zo'n demonstratie als in
Roermond het geval was. Want wat is
hier aan de hand?
Bepaalde kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders wordt hier kwalijk
genomen dat ze regels voorschrijven
over de wijze waarop mensen hun
onderlinge relaties vormgeven, terwijl zij zelf geen nadeel door het
bestaan van die relatie ondervinden
en de betrokkenen die relatie in
vrijheid hebben kunnen aangaan, zodat van onderdrukking waarvan iemand bevrijd zou moeten. worden geen
sprake is. Naar mijn mening is het
dan ook krankzinnig dat ze die uitspraken doen, maar een verbod op
he~ doen van deze uitspraken alswel
·het protesteren hiertegen wordt wel
een inmenging in kerkelijke en intermenselijke aangelegenheden waar
men juist tegen is, als er niet van
onderdrukking sprake is.
Naar mijn mening is een ieder vrij
al of niet de een of andere religie
te kiezen in Nederland. Nu moet ik
wel toegeven dat de uitspraken van
Gijsen en Simonis een gevaar voor
de geestelijke gezondheid van veel
mensen vormt, maar toch zijn deze
mensen die zich door hen laten onderdrukken en op de kop laten zitten vrij een andere weg in te slaan
zonder dat dit soort kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders daar iets
aan kunnen doen.
Voor die mensen die toch voor die
krankzinnigheden kiezen dient naar
mijn mening dan ook respekt te worden opgebracht. Het protesteren
hiertegen wordt dan al snel een verhulde vorm van betutteling.
Duidelijkheid van standpunt is naar
mijn mening hier omgeslagen in een
overgrote dosis bemoeizucht die
waarschijnlijk ook niet tot een
verbetering van inzicht zal leiden.
Ik ben dan ook blij dat D'66 hier
niet aan heeft meegedaan, omdat als
je de ander niet de vrijheid geeft
anders te zijn, je de grondslag
legt voor de diktatuur.
Char1es Oomens,
Roland Holstlaan 116,
Delft.

DEMOCRAATJES:

BOEKEN, BOEKEN, BOEKEN

door Marie-Louîse Tiesinga.

Zojuist verschenen

Zo tegen de zomervakantie is de oogst
van afdelings- en regiobladen niet
groot, moet.ik zeggen.
Een bescheiden stapeltje slechts
siert mijn bureau. Al wil dat natuurlijk niet zeggen, dat ze niet zijn
verschenen. Als het goed is, hebben
de redacties op dit moment een brief
ontvangen met een verzoek om regelmatige toezending. Want tenslotte,
in zo'n dynamische partij als D'66
moet zoveel aan de hand zijn dat ook
hier het vermelden waard is ••.•.
MEDE DEL! NGEN ,
Amstelveen en Ouderkerk, mei 1979
Onder het kopje :Denkt D'66 ooit aan
economie?" geeft Jan de Lange aan
dat het'nog steeds niet wil zomeren
bij D'66 als het gaat om goede ideeen over de economische aspecten van
onze samen 1e ving.
De provincie heeft nog steeds bijzonder weinig bevoegdheden, zo stelt
hij, en D' 66 heeft nog steeds erg
weinig denkbeelden over economie.
Ik dacht even, dat hij het alleen
over Noord-Holland had -.waar hij een
volledige absentie van h~ldere denkbeelden over onze economische toekomst constateert - maar nee, ook op
landelijk niveau vallen we volgens
JdL niet op door briljante economische denkbeelden. Nou woon ik toevallig in die streek en wat betreft het
eerste ben ik het met hem eens, maar
wat het tweede betreft nauwelijks,
want voor de denkbeelden van Engwirda
c.s. heb ik zo langzamerhand grote
bewondering. De Lange denkt aan het
instellen van ee~ werkgroep economie
van D'66 in Noord-Holland en roept
belangstellenden op om mee ·te doen.
.Ik stel me voor, dat men in Zaanstad
sinds de stellingname van de Statenfractie .over de SIR-heffing ter stede,
staat te trappelen om mee te doen.
D'66 FRIESLAND, mei 1979
Voor het eerst een nummer ontvangen
van het mededelingenblad van de regio
Friesland. Ook alweer zo'n blad om
jaloers op te worden.
D'66 AFDELING DEN HAAG, mei-juni 1979
HOERA! Het 0-nummer van de Haagse
Democraten is uit!!
Voor het eerst verzorgde de afdeling
Den Haag een nieuws- en iriformatiebull et in. Of ze ermee doorgaan, hangt
met de centjes samen, zoals met zoveel
dingen bij D'66. Haagse Democraten,
dok nou die paar guldentjes per jaar.
U zult zien, dat zoiets de moeite ten
volle waard is!

ADOPTIE
van buitenlandse kinderen.
Onder redactie van W.H.G.Wolters,
2de druk·.
Callenbach, 165 blz.
f 24,50
BERICHTEN
van de Emancipatiecommissie,
2500 BV 's-Gravenhage, Postbus 16840,
Emancipatiecommissie ..
(EK-signalen, nr.11)
38 blz.
gratis
BEROEPSWET
bewerkt door M.G.L.van Schouwenburg,
4de druk. W.E.J.Tjeenk Willink
(Nederlandse Staatswetten Ed.
Schuurman &Jordens nr.65)
400 blz.
f 17,00
EMANCIPATIE
en deeltijdarbeid als aspecten van
het overheidspersoneelsbeleid.
Door Werkgroep EDO.
Deel 1, Algemene Beschouwingen en
rechtspositie.
Staatsuitgeverij, 46 blz.
f 6,00
Martijn P.M.de Goede en Gerard
H. Maassen
DE PUBLIEKE OPINIE OVER NIET-WERKEN
Analyse van een onderzoek naar de
beeldvorming over werklozen en
arbeidsongeschikten.
Swets &Zeitlinger, 126 blz. f 25,00
MILIEU-EFFECTENRAPPORTAGE
Aanbevelingen. (Verslagen enz.nr.14)
Staatsuitgeverij, 154 blz. f 20,00
P. de Rooy
WERKLOZENZORG EN WERKLOOSHEIOSBESTRIJDING 1917-1940.
Landelijk en Amsterdams beleid.
(De Nederlandse arbeidersbeweging
nr.5).
Van Gennep, 288 blz.
f 38,50
Heta <;Ie Visser-Ameling
FrETS'EN IN NEDERLAND Deel 1
37 milieuvriendelijke tochten door
Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Utrecht.
Met afbeeldingen.
336 blz.
f 24,50
Voor leden van de ENFB
f 18,50
WET WERKLOOSHEI DS VO'O.RZ I EN I NG
met tekst van de uitvoeringsbesluiten
en de tekst van de rijksgroepsregeling werkloze werknemers.
4de herziene·druk.
Vuga, 65 blz.
f 12,50
.
tUROPA'S LAATSTE KANS
Gesprekken met Europese leiders over
de toekomst ·van Europa.
Onder redactie van Sytze van der Zee.
Sijthoff, 213 blz.
f 19,50
Marie-Louise

Tie~inga.
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EUROPESE
VERKIEZINGEN
Wie op maandag 11 juni de tussenstanden van de verkiezingsuitslagen
via de radio volgde, werd halverwege
de dag gerustgesteld voor zover er
nog twijfel was omtrent de Intomart- ·
prognose. Doo.rdat deze voorspelling
uiteindelijk door de werkelijkheid
werd overtroffen, beleefde heel D'66
een onvergetelijke verkiezi.ngsuitslag. Dit werd oVerigens direct bevestigd door Ch.Swietert van het
NOS-journaal, die nu aan het Nederlandse volk kon mededelen dat D'66
nu toch echt de vierde stroming in
het Nederlandse politieke veld vertegenwoördigt.
De verkiezingsuitslag toont, nog
afgezien van de formidabele uitslag
zelf (via het Intomart onderzoek)
een aantal verheugende aspecten aan:
-Allereerst is er sprake van een
evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke kiezers.
Deze is nu 50:50, terwijl dit bij
de Tweede Kamerverkiezingen 40%
mannen en 60% vrouwen was.
-Verder blijkt dat van de kiezers die
in 1977 op D'66 stemden en nu weer
stemden, 80,8% nu .ook D'66 stemden.
Een kiezerstrouw die in vergelijking
met de Provinciale Statenv~rkiezingen
met een reuzensprong vooruit is gegaan (kiezerstrouw Prov.Staten '78
t.o.v. TK-verkiezingen in '77: 69,1%).
-Ook bleek dat D'66 zeer gewaardeerd
wordt door kiezers die in 1977 op
andere p,artijen stemden. Volgens
Marcel van Dam (De Volkskrant
8 -7-'79) komt de winst van D'66
voor 20% van voormalige CDAstemmers, voor 31% van de PvdA,
17% van de VVD, 6% van de PPR en
11% van nieuwe kiezers.
-Een simpele beschouwing van het
aantal stemmers leert dat D'66 als
enige van de grote politieke partijen méér kiezers heeft in vergelijking
met de Tweede Kamerverkiezingen.
De andere "winnaar", het CDA, had
ongeveer 6000.000 stemmen minder.

!

Erg ·verheugend dus. Daa·rom maar niet
speculeren over de vraag, hoeveel
méér voordeel we zouden hebben gehad
als de jeugdige kiezers - die nu in
mindere getale zijn opgekomen er wel volledig bij qeweest zouden
zijn.
Iedereen die namens D'66 bijgedragen
heeft aan dit succes wil ik graag
van harte dank zeggen. Allereerst
alle actieve leden in de afdelingen
die geplakt, gestickerd en kranten
bezorgd hebben. Alle mensen die regelden dat het zo kon gebeuren.
Alle sprekers die avond aan avond
stád en land toespraken: Aar·~e

Goede, Suzanne Dekker en met name de
Europese kandidaten: van Herman
Schaper tot Johan Juurlink
spraken in het belang van D'66 en
Europa in de wetenschap dat '12 of
16% niet mogelijk zou zijn en daarom
niet in hun eigen belang. Ook namens
Aar en Suzanne, bedankt!
Bedankt vooral ook Annath Koster die
voor de campagnecommissie alle onmogelijke taken tot een zeer goed
einde bracht.
Bedankt en gefeliciteerd: Aar en
Suzanne.
Bedankt en gefeliciteerd: D'66.
Tenslotte: Deze succesvolle verkieZlngscampagne kent één verliezer:
de schrijver van dit stukje.
Tijdens het voorjaarscongres heb ik
de bezwaren van de Financiële
Commissie (bezwaren tegen de omvang
van de campagnebegroting) weerlegd
met de·argumenten dat de geplande
uitgaven noodzakelijk waren en dat
de leden in staat waren ongeveer
i 115.000,- bijeen te brengen.
De aanwezigen op het congres in
Amsterdam hebben hiertegen geen bezwaar aangetekend. Gelukkig!
Nu, op 20 juni, missE''l we nog
i 25.000,- omdat 10.300 Tèden
niet bijgedragen hebben in het
verkiezingsfonds.
Kunnen we dit, voordat u met vakantie
gaat, nog even wegpoetsen?
(Penningmeester D'66, Den Haag,
gironummer 1.000.000.)
Bedankt en prettige vakantie.
Jan Veldhuizen
CéJillpagneleider

Op TWeede Pinkaterdag zouden Jan
Terlouw en Suzanne Dekker per heteluchtballon, bestuurd door Hans Zoet,
tot ongekende hoogten stijgen.
De weergoden hebben dit staaltje
ve~etele hoogmoed echter vroegtijdig voor de val gebracht door tegen
de avonduren voo~ noodWeer. te zorgen. Wakkere Democraten als zij waren, zijn de D1 66-kopatukken de
vçlgende morgen voor dàg en dauw
opgestaan, om nu heel vroeg Neder-·
land vanuft de hoogte te bekijken.

VOORKEURSTE.MMEN:
Suzanne Dekker behaalde 91.949 voorkeurstemmen en·was daarmee de abso1ute winnaar.
Hieronder .een overzicht van de op
D'66 uitgebrachte voorkeurstemmen:
Aar de Goede
392.304
Suzanne Dekker
91.949
Herman Schaper
3.180
Döeke Eisma
2.186
Werner Uerz
1. 490
Anton de Man
2. 042
Arend Meerburg
1. 059
Arie Manten
1. 952
Nico Wegter
463
Jan Fokko Jansen van luikwerd 1.203
Hein van Oorschot
941
Albert van Wijk
2.618
Arjen Meij
1.504
Emár Vogelaar
602
Henk Potman
544
Frank Baas
948
J.B. Goorengel
2.165
F.Ph. Kuethe
276
Jan van Serkom
1. 59.6
Henk de Goede
1.086
Arnold Bal foort
473
Johan Juurlink
1.386
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POLITIEKE PART.IJ DEMOCRATEN ·'66
EERSTECONGRE~DEMOCRAAT
KANDIDAATSTELLING VOOR HET LIDMAATSCHAP
VAN DE EERSTE· KAMER DERSTATEN-GENERAAL

INHOUD

In 1980 zullen er werkiezingen gehouden worden voor 38 leden van de
Eerste Kamer.
,
Volgens het hui shrudel ijk reglement dient het hoofdbestuur de kandidaatstelling te openen"
Op grond hiervan ;WD:tfden met ingang.van 1 september 1979 D'66-leden die
aan de in de Kieswetten het huishoudelijk reglement genoemde eisen voldoen,
in de gelegenheid \V!Steld ,zich kandidaat te stellen.
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Kandidaten dienen zich aan te melden door het in tweevoud indienen van .een
ondertekend aanmeldingsformulier. Eén exemplaar dient aangetekend te worden
opgezonden aan de landeliJke verkiezings·conunissie van D'66, p/a Kantoor
notaris L.J.J.M. van der Meer, Postbus 30, 2670 AA Naaldwijk.
Het andere exemplaar moet gezonden worden naar het landelijk secretariaat
van D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag.
Fo.rmulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het landelijk s~cretariaat.
De landelijke verkiezingscommissie zal de ontvangst van ingediende
aanmeldingsformulieren schriftelijk bevestigen.
De kandidaatstelling sluit op 10 december 1979 om 12.00 uur.
Namens het hoofdbestuur,
Frans K.L. Rogiers
vice-voorzitter organisatie.

l&~~JJJiJJJJI
RADI08eTV
TELEVISIE
NEDERLAND I
19.50-20.00 uur
woensdag 14 november 1979
woensdag 23 januari 1980
woensdag 2 april
1980
woensdag 11 juni
1980
RADIO

HILVERSUM II
18.50-19.00 uur
maandag 17 september 1979 ·Uitzendschema ná 1 oktober is nog
niet vastgesteld.

çg~§~~?g~~~~~-x~_tln_tl~~r __ 1QLgJ

DE GAST
HET HOOFDBESTUUR
AUTOMATISERING LEDENADMINISTRATIE
EUROPEES PARLEt~ENT
REGIONIEUWS
INGEZONDEN BRIEVEN
WETENSCHAPPELIJK BUREAU

24
26
26
27
28
29
32

Namens de landelijke verkiezingscommissie,
Ernst·Jansen,
voorzitter.

VOORJAARSCONGRES 1980

PARTIJSECRETARIAAT
BUREAU SWB 0'66

De 26 ste Algemene Ledenvergadering van D'66, ook wel ·aangeduid
als het Voorjaarscongres 1980,
wordt gehouden op vrijdagavond
25 en zaterdag 26 april 1980 in
het concertgebouw De Vereeni~ing
Keizer Karel1plein in Nijmegen.
Reserveer nu reeds, deze data,
opdat de opkomst op dit congres
weer groter is dan de vorige
malen.

BUREAU PSVI 0'66
BE:z;UIDENHOUTSEWEG 195
2594 AJ DEN HAAG
TELEFOQN: 070 -· 858303
0'66 AKTIVITEITEN

ADVIESRAAD
29 sept.
TRIANON UTRECHT
10.30 uur
STUDIEDAG GEZONDHEIDSZORG 13 okt.
KRASNAPOLSKY A'DAM 10.00 uur
CONGRES
26/27 okt~
MARESCA UTRECHT
SY~1POSIUt4 D'66
24 nov.
SONESTA HOTÉL A' DA~1 10.30 -uur
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COLOFON

BOOTVLI,JCHTELINGEN

De u'itgave .van de Democraat geschiedt be hulpverlening aan de Vietnamese'
CURSUSSEN
onder verantwoorde 1ijkhei d van een
vluchtelingen staat nog op een laag
·door het Hoofdbestuur benoemde redak.:. pitje. Het Hoge Commissariaat voor
In de juni-Democraat heeft een over·tieraad die als volgt is samengesteld Vluchtelingen van de Verenigde Naties zicht gestaan van de cursussen, die
in Genève heeft er onlan;s geen mis- we voor het se i zoren 1979/80 hebben
Piet ·van Baarsel
.verstanden
over laten bestaan dat
georganiseerd. De reactiès waren
Frank Baas
zelfs iij zich enorm verkeken hebben
overweldigend!
·
· Co Pat i st
op d.e omvang van -de. vl uchte 1i ngenMarie-Louise Tiesinga
stroom en de ernst van de acute nood. Met· name voor de· kadercursusse11 be·
Jan Veldhuizen
staat veel belangstelling, Voor de
De
hulpacties worden ernstig belemStijn Verbeeck
·kadercursus
in het westen kwamen
Als sekretaresse is aan de redaktie-. _merd door de gebrekkige verbindingen
zelfs
meer
dan
110 aanmeldingen binmet de.(vnl. Indonesische) eilandjes
raad toegevoegd:
nen (en dat terwijl we rekenden op
waar
de
vluchtelingen
zijn
geland.
Kitty Warburg.
25 mensen), We hebben in het westen
Bij de QP 21 a~gustus gestartte
dan ook drie extra cursussen georga~
Korrespondentie, kopij e.d .. richten
bliksemacties in Denemarken, Noor.
nisèerd,
in oktober, november en
aan het redaktiese~retariaat v~n ··
wegen,.Zweden, Finland, IJslarid,
dece~ber. Het hangt af van de datum ·
Nederland,
België,
Luxemburg,
WestDe Democraat,
van aanmelding in welke cursus wij
Duitsland ~n Oostenri'jk mikt men
Bezuiderihoutseweg 195,
de
vrijheid h~bben genomen u te
vooralsnog op eeri fondsvorming van
2594 AJ DEN HAAG. ·
plaatsen.• De inschrijving voor de
ca f 5DO.miljoen om de allernoodzakadercurs~s is nu gesloten.
kelijkste hulp te kunnen bieden.in
·,VERANTWOORDELIJKHEID
de jaren 1979-1980.
'
· .
Ook de vrouwencursus in het westen
De redaktieraad draagt de ei ndverantis vol. Voor die van het zuiden,
Eerder
werden
in
de
Demo~raatop
wóordel ijkheid voor inhoud en opname
en oosten zijn nog enkele
nàorden
van publikaties in de Democraat. Het roepen geplaatst om te storten op
plaatsen vriJ.
giro
999,
t.n
.
v.
Werkgroep
Bootmoet duidèlijk zijn dat deze verant""
vluchtelingen, D€n Haag, Driemaal
De belangstelling voor de j()ngerenWOO\"del ijkheid zich rliet u.itstrekt
negen is pok het landelijk nummer
cursus in Bunnik is eveneens.erg
tot bijdragen van het Hoofdbestuur;
groot, zodat de inschrijving voor
frakti e.s in vertegenw.oordi gen de 1i- · voor de bovengenoemde internationale
actie. Uit reacties van leden, gedeze cursus ook ges 1aten is.
chamen, het SWB-bestuur, het PSVIricht aan het Hoofdoes tuur, .blijkt
bestuur, de Adviesraad en andere'
De jongerencursus in Roderesch
dat vele.D 1 66-ers zich het lot. van
offici~le partijorganen~ Al deze bij(D.renthe) heeft nog enkele plaatsen
de
bootvluchtelingen
aantrekken
en
drag_en zijn als zodanig herkenbaar
. vrij;
hun
so
1
i
dariteit
met
de
getroffen
·
aan het rubri ekshoofd.
·
Ook ~e inhoud van ingezonden brieveiT, medemensen in daden omzetten.
REGI 0 'S
Bete'r dan welk feitenrelaas ook
die steeds de na.am van de schrijver.
verme 1den, valt bui ten de verantwoor- drukt een lid de gevoelens, herimie-· Voor qe scholfngs" en vo.rmingsri rigen en overwegingen van warme·
' activi teiten, van de regio 1 s hebben
de 1i.] khei d van de redaktieraad.
medemenselijkheid,
die
daarbij'een
we in 1979 f 750 gereserveerd.
Voorzover er enig misverstand omtrent
Alleen de regio's Groningen en·
de redaktioneie verantwoordelijkheid rol kunnen spelen, uit in bijgaand
gedicht. De maakster stemde in met
Gelderland hebben tot nu toe een
,mocht dr~igen, woroen de titels van
publicatie,
beroep op deze pot gedaan.
bijdragen die buiten die verantwoorJan van den Hazel,
Graag zouden we vóór 1 oktober a.s.
deTijkhei d va 11 en, voorzien van een :*
secretaris politiek.
weten welke regio's in 1979 in aanHelaas konden wij het gedicht niet
merking wensen te kbmen voor een
DE DEMOC,RAAT
plaàtsenwegens gebrek aan ruimte.
PSVI-subsidie voor scholings- en
De Democraat wordt gratis toegezonden 1-.:.__ _ __:._ _:._--._ _ _ _~--1 vormingsactiviteiten. (Zie voor een
aan alle leden van D'66. Niet-leden
IN, MEMORIAM
overzicht van de criteria de juni- ;.
kunnen'zichabonneren voor f 25,.:.Democraat.)
LVA HAALMAN
per jaar.
Losse nUmmers zijn verkrijgbaar bij
GEMEENTERAADSLEDEN
het sekretariaat voor f 3,-- per stuk l~e k~nnen het nog steeds, nie't goed
De enquête die-wij hebben· verricht
beseffen: 'Lya is er niet meer;
onder gemeenteraadsleden heeft ons
WANNEER VERSCHIJNT DE DE~10CRAAT?
In mei zat ze nog tussen ons op de
duidelijk gemaakt, dat er onder
De Democraat verschijnt 10x per jaar. ·regionale vergadedng, vol enthougemeenteraadsleden b~hoefte bestaat
siaste plannen.
om met elkaar over gemeentelijk
Qemocraat nr. 8 vèrschijnt: 4-10-'79. Op 18 juli overleed ze na een korte,
beleid te praten. Met name de onderSlui'tfngsdatum kopij: 17-9-1979.
hevige ziekte.
werpen lezen van begrotingen, meer'
Ze was zich serieus aan het inw~rken
jarenplanning en decentralisatie
ADVERTENTIETARIEVEN
als AR-lid; ze was al enige jaren de
welzijnsbeleid scoorden hoog.
stuwende kracht achter de emancipa- · We willen zo gauw mogelijk een aan1(1 ·pagina: f 500,-~
tie-beweging binnen D1 66 in Limburg,
vang maken met het organiseren van
1/2 pagina: f 300,-- liggen-d
' een haar vertrouwd gebied, waarop ze·
deze thema-bijeenkomsten.
1/3 pagina: f 250,-- staand
ook lande~ijk haar inbreng had.
In ieder geval zijn er al twee
1/4 pagina: f 200,,-- liggend
~1aar bovenal zullen we haar warme ·
·.dagen voor gèmeenteraadsleden (niet
1/6 pagina: f 150,.-- staand
vriendschap·en persoonlijke steun
georganiseerd door het PSVI):
. Kontraktprij zen op aanvraag verkrijg- ~issen; in haar leven en sterven
29 september (georganiseerd.door
baar.
heeft ze ons nauw met elkaar verbanhet Hoofdbestuur) en
Plaatsing van advertenties is mede
' den. Namens al ·jouw D 66-ers in en
13 oktober (georganiseerd door de
onderworpen aan de goedkeuring van
buiteri Limburg: dank je, l,.ya.
SWB . .
de redaktie.
'
'Arthie Schimmel.
Bertie 'Sixma,
·Giel Sn\eet$.
1

'
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TOEGANGSPRIJS

NAJAARSCONGRES 1979

CONGRESSTUK E C.D 1
UITNODIGING

voor de 25ste Algemene Ledenvergàctering
van de Politieke Partij Democraten '66
op 26 en 27 oktober 1979 in de Veemar-kthallen/Maresca te UTRECHT.
CONCEPT-AGENDA

20.00 uur

20.05
20.30
20.45
21.20.
21.40
22.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

22.45 uur

1. Opening door de Partijvoorzitter en
voorstellen van de congresleiding
2. Benoeming van notul~n- en stemcommissie
3. Landelijke organisatie
4. Adviescommissie ihterne kandidaatstelling
5. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
6. Verslag Fraktievoorzitter Europees Parlement
7. _Europese politieke moties
8. Statuten Stichting Politiek Scholings- en Vormings
·
Instituut D'66
9. Schorsing van de vergadering

10.15 uur 10. HeropeRing van de vergadering
11. Aanvulling vaste commissies
10.20. uur 12. Financiën:
a. Bijstel1ing begroting 1979
b. Begroting 1980
c. Rapportpge Financiële Commiss.ie
11.00 uur 13. Beleidsprogram- Ruimtelijke Ordening'
11.45 uur 14. Presentatie kandidaten voor Dagelijke Bestuur en besturen
van Stidhting Wetenschappelijk Bureau D'66 e~
van Stichting Politiek Scholings- en Vormings Instituut D'66
OPENING.STEMBUSSEN
12.00 uur 15. Toespraak aftredende Partijvoorzitter
16. Diskussie met Partijvoorzitter
LUNCH

13.00 uur

'
13.45 uur 17. Grondslagen

SLUITING STEt1BUSSEN
15.15
1,5.45
16.25
16.30
17.00

uur
uur
uur
uur
uur

18.
19.
20.
21.
22;

Toespr~ak Fraktievoorzitter Tweede 'Kamer
Algemene politieke moties
Uitslag stemmingen
Toespraak ~ieuwe'Partijvoorzitter
Sluiting van·de Algemene Ledenvergadering.

Het Hoofdbestuur heeft besloten de
toegangsprijs .voor het najaarscongres 1979 wederom op f 15,-- per
. persoon te bepalen.
Zoals tot op heden gebruikelijk,
geldt deze prijs voor beide dagen.
Evenals, in ~orige jaren heeft het
HB bij de opstelling van de·begroting 1979 het standpunt ingenomen,
dat congressen _kostendekkend moet~n
zijn en niet uit de algemene partijmiddelen moeten worden gefinancierd.
Het Hoofdbestuur beseft, dat een
dergelijke toegangsprijs vermeerderd
met reis- en verblijfkosten voor
sommige 1eden een drempe 1 voor het
congresbezoek kan vormen. De "financiële situatie van de partij en de
realisatie van de begroting 1979
·bieden momenteel echter geen mogelijkheid omeen lagere toegangsprijs en het hieruit voortvloeiende
exploitatie-tekort van een congres
te aanvaarden ..
Bij de behandeling van de begroting
1980 op dit najaarscongres zal de~
exploitatie-opzet van de in 1980 te
houden congressen ter sprake komen.
STEMRECHT

Alle leden van D'66 hebben dp Algemene ledenvergaderingen het recht
hun stem uit te brengen, wanneer zij
tenminste aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.
Volgens· artikel 4.1. van het Huishoudelijk Reglement dient de contributie vo 1daan te zijn op 1' jul i van
~et lopende jaar. Dit houdt .in dat·
op het najaarscongres 1979 alleen de
leden stemrecht hebben, die hun con-·
tributie over 1979 hebben betaald.
Nadat de contributie betaald is,
ontvangen de leden hun lidmaatschapskaart 1979. Op het congres
worden all een stemkaarten u1 tgerei kt
aan leden, die hun lidmaatschapskaart 1979 tonen .
. Dit lijkt misschien een enigszins
bureaucratische maatregel, maar wanneer u bedenkt, dat het onmogelijk
is om in korte tijd dé ledenadministratie van circa 13.000 leden te
raadplegen, kunt u ongetwijfeld be·grip voor deze maatregel opbrengen.
Wanneer u onverhoopt uw contributie
1979 nog niet betaaldhebt en dus geen
rechten verponden aan het lidmaat-- ...
,schap· kunt ui toefenen, raden wij u
dringend aan ~w contributie zo spoedig mogelijk over te maken.
Indien u vóór 1 oktober a.s. betaalt,
wordt de lidmaatschapskaart nog vóór
het congres toegezonden.
Wanneer u wel betaald heeft, maar
(nog) geen lidmaatschapskaart héeft
ontvangen, kunt u het betalingsbe-.
wijs overleggen, zodat u een stemkaart ontvangt.
,
Ook op het congres kunt u uw contributie voldoen, maar wij stellen het
op prijs, wanneer u van te voren
betaalt.
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_UIT- DE FRACTIE
ERNST PAKKER
Ofschoon tijdens het zomerreces de
werkzaamheden in de Tweede Kamer
stilliggen, wil dat nog niet zeggen
dat er helemaal niets gebeurt op het·
politieke front. Verscheidene leden
van de Tweede Kamerfraktie van D'66
hebben het reces aangegrepen om in
een weliswaar iets rustiger tempo
toch nogal wat opmerkelijke initiatieven te ontplooien.
· ,
Hieronder een weerslag van wat ons
het meest heeft beroerd.
·VRAGEN
Door Suzanne Bischoff en .Elida Wessel zijn aari de Ministers van CR~1 en
Justitie vragen gesteld over berichten dat in _Engeland een maatregel
zou zijn ingevoerd, die het mogelijk
maakt voor ~uitenlandse werknemers
die in het land van herkomst met
meerdere vrouwen_waren getrouwd,
deze vrouwen naar hun nieuwe'bestem~
ming te laten overkomen. Daaraan
·gekoppeld werd de vraag of de Nederlandse autoriteiten aanleiding zagen
om kontakt met hun Enge 1se ko 11 ega' s
op te nemen eri voor Nederland een
zelfde·soort maatregel te overwegen.
Doordat in de pers de-vragen wat
on gelukkig geformuleerd waren weerge~even,. kwamen er nogal wat raakties in de vorm van ingezonden brieven in kranten en brieven op de
fraktie, waaruit bleek dat men niet
begreep hoe D'66 zulke vragen had
kunnen verzinnen.
In een persbericht en eep ingezonden
brief aan de kranten is gepoogd enige duidelijkheid te scheppen in de
opzet van de 'lragen.
De bei de Kamer1eden, die overigens
alle twee lid zijn van de Bijzondere
' Kamercommissie .yoor Emancipatiebe1eid, zijn er van uitgegaan dat bui·
tenlandse werknemers die uit een
heel andère'maatschappij met een
hea 1 andere culturele achtergrond
zijn weggehaald, om hi.ér een beetje
menswaardig bestaan op te bouwen,
waar dat in hun vaderland door de
armoede en werklo.dsheid en gebrek
aan sociale voorzieningen nog minder
·mogelijk was,· in vaak uiterst moeilijke leefomstandigheden verkeren.
Hun gedrag, beïnvloed door hun cultuur, wordt vaak nauwelijks aanvaard
Daarnaast ontberen zij in de mee.ste
gevallen regelmatig kontakt )llet hun
naasten die zij in hun vaderland
hebben moeten achterlaten. ~enmaal _
in Nederland, komen zij in arbeidsprocessen op die plaatsen terecht
die Nederlanders zelf allang nfet
meer accepteren. Een groot deel van
het geld dat zij daarmee verdienen
wordt .overgemaakt naar de familie
in hun vaderland, waa~ ze hooguit
eens in 'het jaar eens even heen kunnen. En wanneer·een buitenlandse
~:....

CO PATIST
werknemer a1 in de bui tengewoon gunstige omstandigheid verkeert dat
hij zijn vroUw eri kinderen naar '.
Nederland kan laten, overkomen, dan
wordt niet aanvaard dat eeó eventuele tweede w~ttige echtgenote die
hij had vóór zijn komst naar Neder1and meegaat en daardoor in uiterst
kommervolle omstandigheden achterb1ij ft. Bovend i en brengt een en
ander moeili.jkheden met zich mee
b,ij de uitkering van Weduwenpensioen,
kinderbijslag, e.d.
. De vraag die beide· Kamerleden bezighield bij het .opstellen v.an de vragen was: Waar leggen we de grenzen
van de culturel~ identiteit van de
buitenlandse werknemer en wie bepaalt aan de hand van welke kriteria
die grenzen. Het enige wat hen vo.or
ogen stond, daarmee beantwoordend
aan opvattingen vastgelegd in het
D'66-program, was na te gaan in neeverre wette 1ijk kon worden vastgelegdhet cultuurpatroon van buiten1ande.rs ~in Nederland te aanvaarden,
naar het voorbee 1d van Enge 1and.
Het antwoord van de ministers op de
vragen van beide Kàmerleden luidde
overigens ontkennend. In Engeland
bestaan weliswaar maatregelen als
bedoe 1d door de D' 66-ers, doch men.
overweegt niet kontakt op te nemen
met de Engelse autoriteiten met het
oog op de ge~oemde maatregel.

Bij- gemeenteraadsfrakties is erop
aangedrongen bij hun Colleges van
Ben Wte bewerkstelligen bootvluchtelingen in de gemeente op te
nemen. Zo wordt binnen de fraktie
gedacht aan bijvoorbeeld 10 vluchte·
1ingen per gemeente.
Gemeenten, partikuliere i~stellin~
ge_n en D'66-ers zouden verblijfsl
woonruimte beschikbaar moeten en
· kunne.n ste 11 en.
Ook is de fraktie van mening dat wij
een enorme tolerantie aan de dag
zouden moeten leggen ten aanzien van
deze bootvluchtelingen gezien de
enorme welvaart waarin we zelf verkeren.
Tenslotte heeft 0'66 zelf om mogelijke akties .de- koordineren en suggesties door te geven op het -landelijk secretariaat Kitty Warburg
bereid gevonden als steunpunt, waar
men telefonisch terecht kan.
De Stichting Vluchtelingenwerk Neder·
land (Herengracht 6, Amsterdam, tel.
020- 22 46 51, giro 3964206) heeft
een brochure uitgegeven over hun
werk en de ·problematiek rond boot·vluchtelingen dat gratis verkrijgbaar is.
·

BOOTVLUCHTELINGEN
Nadat de wereld op schrijnende wijze
werd gekonfronteerd met de problematiek rond.de vele honderdduizenden
bootvluchtelingen, begint het er nu
op te lijken dat door een gezamenADVERTENTIE
lijke krachtsinspanning het leed
Voor de tweede keer in,kortè tijd
ietsje wordt verzacht. Nederland
heeft de fraktie de fout begaan.
heeft nu zo'n 500 vluchtelingen op-.
bij het opstéllen van een personeels·
genomen, terwijl er, zoals het er
nu uitziet, nog 1000 op de nominatie advertentie voor de fraktie een
secretaresse te vragen.
'
staan om naar Nederland te komen.
Ofschoon het vrouwelijk deel van de
Daarnaast is er onlangs een enorme
fraktie de ,eerste keer daartegen
geldinzamelingsaktie gehouden op
heftig protesteerde en hen beloofd
Europees niveau.
Toch bereiken de fraktie nog steèds ·werd dat er voortaan wat zorgvuldiger te werk zou worden gegaan, is ·
vragen waarom er binnen D'66 zo
men bij de in haast opgestelde adweinig gedaan wordt. De fraktie
vertentie wederom in dezelfde gemakheeft vrijwel crimiddellijk nadat
zuchtige fout vervallen. Terecht
het probleem van de bootvluchtelindat een aantal briefschrijVers ons
gen bekend werd, aktie ondernomen:
daarvoc.r-op de vingers heeft getikt
Zij heeft er bij de minister van
en zich afvroeg hoe het nu in feite
ontwikkelingssamenwerking op aangein de praktijk met onze emanéipatiedrongen om de financiële hulp aan
gedachte stond. Het valt· ook af en
eerste opvanglanden te. verhogen,
toe niet mee om een bijna vastgealsmede de hulp aan Vi.etnam.- Verder
roest denkpatroon te doorbreken.
hèeft zij bij herhaling aangedronMaar aangezien het ons riiet bekend
gen op deelname in het Nationaal
is dat.er binne~ D'66 specifiek
· Comité.
Nrouwelijke en mannelijke fun~ties
In de vorige Uemocraat hebben we al
bestaan, wordt er nu echt zorg voor
opgeroepen de Stichting Vluchtelingedragen dat dergelijke blunders
genwerk financieel ·te steunen, dat
hiet meer voor zullen komen.'
hierbij nog .eens herhaald wordt.

~----------------------------------------~------------~----------------~----~----~--------------------------------~-----------
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ten en ik antwoordde, hem oprecht
dat ik partijloos was, maar wel
dacht progressief te zijn.'

DE DEMOCRAAT
IN GESPREK MET

§rQnin9~!:!-~!L~r~n~~,

DICKTOMMEL

Dick Tommel,
- geboren in 1942 in Amersfoort,
als oudste van vier kinderen
van een aannemer met liefhebberij in het verbouwen van oude
panden,
- deed in 1959 eindexamen HBS-B
aan de Rijks HBS in zijn
geboorteplaats en ging scheikunde studeren in Utrecht,
omdat hij het zo leuk vond 'om
met ~llerlei dingen te knoeien',
- verdeelde zijn tijd tussen
studeren en schaken, wilde
zelfs beroepsschaker worden eh
verdiende als student een
aardige cent bij met tournooi'prijzen en inschrijvingsgelden,
- is nog steeds lid van een
Rotterdamse schaakvereniging,
maar besloot toch chemicus te
worden en studeerde in 1967 af
bij professor Arends met als
hoofdvak organische chemie,
-·trouwde in datzelfde jaar met
Mary Bertrums, nu moeder van
hun twee dochters, die intussen
resp. 11 en 8 jaar jong zijn,
- bleef als wetenschappelijk
medewerker bij zijn hoogleraar,
om bij hem in oktober 1969 te
promoveren op een proefschrift
over het isoleren van natuur- ·
stoffen uit hersenen, een werk
dat mede van invloed is geweest
op de nu veelvuldig toegepaste
'hielprik' bij zuigelingen,
- werkte twee jaar op een Unileverlaboratorium voor levensmiddelenchemie en was daarna
doende op het ministerie van
Volksgezondheid en l~ilieu
hygiëne in de sector luchtverontreiniging,
- is thans adjunct-directeur van
de Provinciale Waterstaat in
Groningen en hoofd van de hoofdafdeling milieuhygiëne,
- was secretaris van de regio
Drente van onze partij en is
sinds september 1978 voorzitter
van de D'66-fractie in. de Staten
van Drente.
'Vee~ demoaraten vinden.dat ze
totaal anders over allerlei
dingen moeten denken dan anderen, uitsluitend omdat ze demo. araat zijn. Zoiets van "anders
maken we die viel'de stroming ·
niet waar". '

vaneen
partljganger
Je hebt eigenlijk eenzelfde
ontwikkeling doorgemaakt als zo
velen in onze partij. Aarivankalijk is er weinig politieke belangs te 11 ing. Door een of ·andere
s.i tuati e of gebeurtenis in je
werk of je leefomstandigheden
kom je in aanraking met de praktische politiek en dan is er geen
houden meer aan. Zo is het jou
toch óök ongeveer vergaan?
'Ja, ik wilde bij Unilever weg en
solliciteerde in 1971 op een advertentie van het toen splinternieuwe ministerie van Volksgezondheid en t1ilieuhygiëne, waar~n een inspecteur milieuhygiëne
1n Zeeland werd gevraagd. Die
baan kreeg ik niet, maar zes
weken later zat ik in Den Haao
aan de hoofdinspectie luchtverontreiniging. Alles was daar
nieuw. Niemand had ervaring of
richtlijnen. Je ging naar de
Kamer, luisterde, moest antwoorden schrijven op vragen van
kamerleden, ontving ook kamerleden die van plan waren vragen te
stellen en daarvoor eerst feite•
lijke informatie wilden hebben.
Daar ~roei~e ~e politieke belangstelllng d1e 1k vroeger nooit had
gehad, omdat ik nooit met prak- ·
tische politiek van doen had.
Daar ontdekte ik ook dat je op
een ministerie ver van het gebeuren aan de basis zit. Wij hadden
een adviserende functie, maar
geen enkele sanctie als niemand
zich van onze adviezen i-ets aantrok. Er kwàmen-wèl tal .van
nieuwe milieuwetten, waarvoor de
provincie de uitvoerende instantie werd. Daarom solliciteerde
ik in 1973 naar een baan bij.
Provinciale ~Jaterstaat in
. Groningen. De gedeputeerde, die
daar belast was met de zorg voor
het milieu, heette Gerrit Mik.
Pas toen alles al rond was vroeg
hij naar mijn politieke inzich-

En hoe ben je dan in die Staten
van Drente terechtaekomen? Ik
vind dat wel een fraaie combinatie: provinciaal ambtenaar in
Groningen eri Statenlid in de
provincie ér naast. '
'Toen ik in Den Haag werkte,
woonden we in Bleiswijk~ ~lonen in·een dorp trok ons, dus
gingen wé neuzen in de omgeving
van.Groningen en vonden een huis
in Norg, in het noorden van de
provincie Drente. We waren daar
snel thuis, het was een klein
dorp met 3000 inwoners. op de
zandgrond en-tegen het bos .. In
het begin had ik het geweldig
druk. Ook bij Waterstaat in
Groningen moest de hele milieuorganisatie van de grond af worden opgebouwd. Bovendien heeft
Groningen, net als Friesland en
. Utrecht, besloten het beheer van.
de kwaliteit van het oppervlaktewater aan de provincie te houden
(in plaats van delegatie aan de
waterschappen), iets wat extra
werk met zich meebracht. ~laar
geleidelijk raakten we ingewerkt en kregen tijd voor andere
dingen. Gerrit Mik was (met heel
D'66)_ sinds september 1974 uit
de Staten verdwenen, maar ik was
daar kennelijk zo van onder de ·
indruk geraakt, dat ik in 1975
informeerde bij de partij en
vernam dat er een afdeling Roden
bestond, die ook Peize en Norg
omvatte. Ik woonde een afdelingsvergadering bij - het was op het
dieptepunt· van het bès taan van de
partij - en raakte zö geboeid
door de sfeer; het enthousiasme.
de creativiteit en de ideeën dat
ik terstond lid werd. Er kwa~ een
nieuw regiobestuur en ik werd
daar ~ecretaris van. Een prima
funct1e om wegwijs te worden in
'de parti~. Ik bezocht afdelingsvergader~ngen en oprichtingsvergaderlngen van nieuwe afdelingen die overal uit de grond rezen.
De stap naar de candidatuur voor
de Staten was toen niet groot
meer. Door mijn baan had ik,enig
i~zi~ht in het werk van de prov1nc1e en dat kwam mij nu uitstekend van pas. In een gesprek
met mijn politieke bazen in
Groningen bleek dat ·zfj geen
e~~ele b:d:nking hadden tegen
mlJn act1v1teiten in Drenteen zo
:werd ik fractievoorzitter. Rie
Porsi us, maatschappe 1ij)< werkster,
werd nummer twee en we hebben de ,
taken goed verdee 1d. '
·
~l~in~_sQn~~t~s~i~~~-Q~~Q~i~i~-

'Eens per maand-houden we in
Drente onze politieke vergade-

ring, met deelname en inbreng
van Statenleden, gemeenteraadsleden, adviesraadsleden,
r~giobestuur en hoofdbestuurslid. De voorzitter van de regio
leidt de vergadering en iedereen
brengt op tafel wat hem of haar
goed-dunkt. Uiteraard is de vergader-ing openbaar en er is een
vaste club van leden die ons
.volgt.'
En i ri de ,Sta tenvergadering,
hebben jullie daar met z'n
,
tweeën ook nog iets in te brengen?
'Van de 51 .Statenleden horen er
23 tot de PvdA, 16 -tot· het .CDA,
9 tot de VVD en er is é'én man van
het GPV-. De socialisten hebben
drie gedeputeerden, de christelijken twee en de liberalen één. GPV
en D'66 vormen dus een driemans
oppositie, maar kunnen ook de
doorslag geven bij stemmingen. De
samenwerking met het GPV is uit-

~~èg~_çirç~i~~-QQ~-~i~~Qn~~

'De binding van onze kamerleden
met de basis vind ik onvoldoende.
Het is wel mooi dat .alle kamerled-en één of twee provincies
krijgen toegewezen, waarvoor zij
de belangen behartigen, zoals dat
in het signalement ,van D'66 staat
omschreven, maar wat betekent
dat? Wat is er over van de idealen
uit de. begintijd van de partij? Ik
·heb altijd begrepen dat een geleidelijk in te voeren districtenstelsel, waar het appèl over
spreekt, vooral bedoeld was om
volksvertegenwoordigers te kiezen,
en wel zó, dat het kiezend volk
die vertegenwoordiger(s) ook van
dichtbij kent. Het appèl voorzag
al grote moeilijkheden bij invoering van een dergelijk stelsel,
·maar het initiatiefcomité D'66
moet toch 'iets anders voor ogen
hebben gestaan dan acht kamerleden,
waarvan
er vier in _Den Haag. of
'Eén van de redenen waarom de
direct.e omgevi.ng won_en. Vier vande
regering zo gemakkelijk praat
elf provincies, waaronder dan ook
over het opbergen van radio'nog
Noord- en Zuid-Holland, hebben
. actief afVal in Drente en Gronineen parlementariër di~ in de
, gen is ae afstand van hier tot
.. eigen omgeving woont. He~:~s, die
Den Haag. Als het onder Woerden
afstand is belangrijk. Het is een
of Gouda moest worden gedumpt,
heel. verschi 1 of je elk weeken,d
dan werd er heel anders over
in je ~igen provincie zit, of dat
gesproken. '
je een paar.keer per jaar een
werkbezoek aflegt, dan hier, dan
daar •.. '
'
stekend .. Via overleg proberen we
Nou ga ik je toch e.ven verwijzen
aandacht en eventueel een meerdernaar die stapel papier uit Assen,
héid te vinden voor onze standwaar je het zojuist over had.·.
punten. We hebben daarbij niet te
Daar zit een dwang achter, dat
klagen over belilngstell ing van de
m0et je lezen, maar je moet óók
kant van de pers. Het grootste
naar Havelte of Odoorn, om daar
probleem vind ik de papierwinkel
met je basis te praten. KiJ~k ZEllf
.die elke v~ijdag uit het provinmaar wat er van terecht komt. Ik
ciehuis op je afkomt. Dat moet je
zie hier landelijk .een duidelijke
allemaal lezen en dat ontneemt je
taak voor de re.gï o. Die moet si gdè tijd voor ev.en noodzake 1i jke
nalen geven naar Den Haag - evenwerkbezoeken aan afdelingen.'
tueel via het hoofdbestuurslid,
Heeft je werk in Groningen invloed
dat elke provinc;ie heeft - met
op je statenwerk in Drente? En hoe
'kennis van zaken die in de regio
-is dat omgekeerd? Kom je in de
.
gaande zijn, maar ook met begrip
Staten iets te~en, wat je in Groninvoor de nationale taak van het
gen kunt gebrul ken?
·
kamerlid. 14aar wél vanuit de
'De fractie van D'66 stelt meer
regio de volksvertegenwoordigers
schr.ifte Hjke vr,agen over re 1evante
zaken dan alle andere fracties samen. \~e vragen ook dóór, als we met
een kluit in het riet gestuurd
· worden. Daar is het werk in Groni n' gen niet vreemd aan.. Het beïnvloedt
elkaar wederzijds. Hoewel de politieke constellatie in Groningen
heel anders is, leer je veel over
de provinciale .organisatie en taken. '
Je 1eert ook de ha a1baarhei d van .
dingen te schatten.''
·
Wat zit je het meest dwars in onze
partij?
SPANNING IN ASSEN BIJ DE UITSLAGEN
VAN DE STATENvERKIEZINGEN. IN H~T
MIDDEN DICK TOMMEL, OP DE VOOR- ,
GROND MET DE HANDEN OMHOOG, JAN
DRENTEN, CAMPAGNECOORDINATOR IN
DIE PROVINCIE

'De grootste dienst die Van Agt
aan D'66 heeft bewezen is zijn
conflict met Jan Glastra van
Loon. De partij heeft er een geweldige voorzitter qan overgehouden.'

in formeren en ui tnod i gen. Ni et
wachten en dan teleurgesteld zijn
als ze niet komen.
'Ik ben niet teleurgesteld. Ik
vind alleen, als je in afdeli-ngen
hoort·praten over "die club in
Dim Haa.g", dan is dat· toch iets om
aandacht aan te besteden, ook al
zou er geen sprake zijn van een
Haags circuit. D'66 kan zich zelfs
de schijn ervan niet permitteren.'
Heb jij voorbeelden? Ik bedoel dat
je kunt.zien dat het fout loopt
door een tekort aan contact?
'Nou fout, wat is fout?. Ik heb wel
voorbeelden dat het héél goed
loopt·als 'ér.wél werk-van gemaakt
wordt. Bij het vaststeJlen van het
"Integraal Struktuurplan Noorden
des Lands" heeft Ineke Lambers er
alles .aan gedaan om b1nnen de par. tij eerst in het Noorden tot een
gezamenlijk standpunt te komen, en
de ideeën die in de kamerfractie
daaromtrent leefden daarop af te
stemmen. Een goed ··voorbee 1d van
wederzijdse informatie, die overigens - pat geef ik toe - vooral
Ineke ontzettend ve.el tijd heeft
gekost. Maar het kán wel. En·er
zijn ook mjrider goede voorbeelden.
Zo vind ik het standpunt dat de
partij' op nationaal niveau -heeft
ingenomen met betrekking tot een
nieuwe wet op de waterschappen
zéér voor discussie vatbaar. Maar
die discussie moet dan wél plaats
hebben vóór er een uitspraak -in
de Tweede Kamer wordt geda&n. En
dit is êén voorbeeld, ~aar ik
denk dat er meer van· die typisch
provinciale en soms wel locale
zaken aan de orde zijn in het
parlement, waarvan de fractie dan
moet weten, hoe er aan de basis
over gedacht wordt. Mee.r overleg
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dus met de staten- en raadsleden
en ik ben het met je eens dat het
initiatief dan ook best aan de
basis genomen mag worden, als er
aan de andere kant dan maar bereidheid is om te 1ui steren .. '
Er is toch ook nog zoiets als de
Adviesraad. Kan die hier niet een
rol spelen? Elke regio is daar
ii!ITiers in vertegenwo,ordigd?
'Lijkt me geweldig. Maar dan moet
die raad ook meer adviezen geven,
zonder zich erom te bekommeren
hoe de fractie of het hoofdbestuur daarop zullen reageren. Ik
bedoel dit: de vergaderingen van
de adviesraad zijn - terecht een soort van discussiebijeenkomsteh, waaraan beha 1ve de· advies raadsleden ook het hoofdbestuur en de fractie deelnemen.
Daarnaast zouden adviesraadsleden

'Eèn goede partij-organisatie
kan niet hoog genoeg gewaardeerd
worden. Je moet veel investeren
in een goed secretariaat en in
optimale communicatie tUssen
alle geledingen. '

MENSENRECHTEN

bijeengegaard door Kitty Warburg
Solidariteits Komite
Ar.gentië-Nedérl and
.Minahassastraat 1
Amsterdam
Door liet SKAN - welk komite opkbmt
voor de eerbiediging van de mensenrechten in Argentinië - wordt tweemaandelij~s een informatiebulletin
uitgegeven, waardoor de·lezer enig
inzicht krijgt in de economische,
politieke en humanitaire ontwikkelingen in Argentinië.

' Komitee Zui de 1ijk Afrika
Da Costastraat 88
Amsterdam, tel.020-183598
Zuidelijk Afrika Kongres.
' Olieboycot Zuid-Afrika - Steun de
bevrijdingsstrijd'!
Dit is het thema van-het zuidelijk
Afrika Kongres dat op zaterdag 20
en zondag 21 oktober plaats vindt
in Austerlitz, l~oudenbergsewèg 39,
en als een werkcongres wordt gezien.
. In Utrecht, Muziekcentruin, vindt
zondagavond 21 oktober een grote
afsluitende manifestatie plaats.

uit een bepaalde hoek van het
land, in overleg .met hun regiobesturen •. hun staten- of g'emeenteraadsleden, ook partiële
-adviezen aan de fractie kunnen
geven, En dat gebeurt ook wel,
maar ik denk te weinig en daarmee zijn we op mijn uitgangsstelling terug.'
En het blijft bespreekbaar!
'Ja, zeker als je het in de
Democraat :Zet.'
Y~!:§!~!:!:i'l!LQL!:~Yi§i~

'Ik ben overigens geen querulant
en zie ook allerlei aardige
dingen in die partij van ons.'
Bijvoorbeeld?
'Bijvoorbeeld .de spectaculaire
groei van D'66 in de provincie
Drente tot op de dag van vandaag.
Bijvoorbeeld de enorme gasbel aan
creativiteit en ideeën. Allerlei·
mensen die met elkaar·praten over
dingen .waarover ze echt hebben nagedacht. Als ik dat bekijk, dan
ben ik heel gerust over de toe~
komst van D'66. Er zijn mensen die
bang zijn voor verstarring, onder
andere door die grondslagendiscussie. Ik niet. Als je pretendeert .
een vierde stroming te zijn in de

Chili Beweging Nederland
Nieuwe Herengracht 93
Amsterdam, tel.020-254438
Op 11 september a.s. wordt de bloedige· staatsgreep herdacht'die i.n
1973 een einde maakte' aan de regering van Salvador Allende.
Het programma van deze herdenking,
die in Amsterdam zal' plaatsvinden,
omvat o.a.
'
een culture 1e manifestatie vanaf
17.00 uür op het Beursplein
een cultureel/politieke manifestatie
vanaf 20.30 uur bij de Dokwerker.

Werkgroep In'di anen Zuid-Amerika
Minahassastraat 1
Amsterdam, tel.020-922704'
giro 201.7500
In het }5e nummer van de WIZA-krant
wordt· uitvoerig aandacht besteed aan
de bedreigde Indianen in Chili, Col umbi a en Brazilië. De werkgroep
vraagt financiële en morele steun
voor deze Indianen.

De Klefne Aard~;
Postbus 151. '
,
Boxtel, tel.04116-76901
Wat dichter bij huis kunt u het m~
lieu en dus de mens, sparen door
kennis te nemen van de berichten van
De Kleine Aarde.

'We moeten onze aandacht richten op heel concPete be~eikbare
zaken, die bijdragen aan het
levensgeluk van mensen. Wat zit
de mens dWars? Hij woont rot
en de bus gaat maar eens in de
vier uur.'

vaderlandse politiek, dan moet je
.ook kunnen omschrijven wat je
visie is en wat je plannen zijn
voor de tachtiger jaren. Veel
lieden.zijn bang dat de identiteit
van de partij zal worden afgemeten
naar een geschrift. Ik ~ind dat er
.geen discrep~ntie moet iijn tussen
"handelen" en "uitgangspunten". Er
komt tenslotte elk' half jaar een ·
congres om je standpunten te herzien als d~t nodig is. Dat vind ik
één van de sterke dingen in D'66:
niet bang zijn te erkennen dat je
het bij het verkeerde eind had.
Gewoon op basis van nieuwe gegevens of recenter onderzoek je
visie herzien en er duidelijk bij
verte 11 en waarom. Noem nog eens
een partij die dat kan?'
Die zal er dus wel niet zijn!
St i jn Verbeeck

Stichting Tibetaanse Ontwikkeling
Postbus 284
Schiedam, tel.010-732343
giro: 133 55 33
De Stichting zoekt peetouders ·voor de
Tibetaanse kinäeren, die nu in ballingschap leven in India of in oml ig9ende landen.
Met een bijdrage van f. 35,- per
maand, helpt u een kind aan onderdak,
voeding eh onderwijs. U kunt natuurlijk ook een deel van deze kosten
op u nemen.
De boekhpudi ng· van de Stichting wordt
mede door de Kas en Project Controle
Commissie gecontroleerd, waaraan
iedere peetouder en donateur deel
kan nemen..
·
Een redelijk alternatief voor de
mensen, die wantrouwerig tegen een
liefdadigheidsin~telling aankijken!

Vereniging voor een nieuwe internationale orde
Leliegracht 21
Amsterdam, te1.020-278888
Ter gelegenheid van de Wereldhandel~
conferentie, UNCTAD 5, die van 7 mei
tot 1 juni in 1·1ani 1l a. werd gehouden,
zijn een 15-tal UNCTAD-bulletins uit
gegeven door de NIO-vereniging. ·
Ze gev.en feiten, meningen en achtergronden over UNCTAD 5, .om de diskussie over de Nieuwe Intercationale
Ekonomische Orde te stimuleren.

8
-

.I

nog kleine wijzigingen in de tekst
aan te brengen. Daarom hebben de Rapportage Commissie en de Programma
Commissie het recht om tijdens de
!!!!~121!!9
ALV, op grondslag van de ingediende
Óp iedere Algemene: Ledenvergadering 'ámendementen, nog amendementen in te
(ALV) blijkt weer dat het niet eendienen (HR art:14.3). Ter vermijding
voud:i g is om mot i es en amendementen
van misverstanden, tijdens de vergagoed €·n duidelijk te for·muleren, in
dering kunnen wel moties van orde
ove. ree.ns t.e:n:mi ng n:e t de ge 1de.nde re~
worden ingediend. IJlteraard dienen
gels en gebruiken. Op verzoek daarom deze inderdaad over de orde van de
hierbij een aantal vrijblijvende op- vergadering te gaan, ter beoordeling
merkingen over het opstellen en invan de congresleiding.
dienen ervan.
Nog te noemen is dat volgens het HR
art.l4.2 als uitzondering.toch nog
kJ·~t-~~~-Qp_~~!:l-BkY_Q~b~!!9~!9_~Qr9~!!~
moties
en amendementen tijdens de
Volgens de Statuten. van D'66 is de
ALV
kunnen
ingediend die goedALV het hooqste orgaan van de partij gekeurd zijnworden
door een Algemene Regioen komt zij minstens éénmaal per
vergadering. En dat daar zelfs bejaar bijeen (Statuten àrt.l4,1).
slissingen over genomen kunnen worden
Jn de'praktijk wordt tweemaal per
(art.14.4). Zover mij'bekend is van
jaar een ALV gehouden en wordt qedeze
regel (gelukkig) nog nooit gesproke'n over congressen.
bruik gemaakt, Kennelijk vergaderen
de regio's altijd op tijd.
Nadere regels voor een ALV worden
geqeven in Hoofdstuk II van het
Huishoudelijk Reglement. Daarin i~ ·
fQ!!!lr~~r~!ll~m~!!t
onder andere bepaa 1d dat de concept- Wat betreft het indienen van moties
aqenda voor een ALV door het Hoofden amendementen stelt het congresbestuur (HB) wordt vastgesteld en
reglement meestal de eis dat vooraan alle leden toegestuurd (HR art.
stellen gesteund moeten worden door
13.1). Op verzoek kunnen onderwerpen minimaal
vijf~leden. Dit is, naast
worden tceqevoegd, maar alléén (vol- het voldoen
aan de gestelde sluigens art.13.2) door:
·
tingsdatum, eigenlijk de enige eis.
~) één van de Kamerfr·acties var. C'66,
Dit betekent dat indienen namens
b)' êle Ac!viesraad,
c§mm1~~!~~~=~~rE9r§~ggn~=~f~~ï!n9~!!~
c) tenminste één Alqemene Regioverr~giQ~~-~!!~~-~~l_mQg~liJ~-1~~-m~ar
qadering. .
·
·~~t_9~!!-12fb_m1!!~!~!!~-YiJf_Q~§§:Ï~9~!!
Dit moet mins.tens vierweken vöör
b~!!_b~!!9!~~~!!i!!g_WQ~!~!!-~~!!~!!l
de ALV sebeuren.
Ook heèft het geen zin meer leden te
laten tekenen, tenzij men nadrukkeHet is duidelijk dat uitsluitend
lijk wil laten zien welke personen
ónderwerpen die op bovenstaande
de motie ondersteunen.
wijze geagendeerd zijn, op de ALV
·behandeld kunnen worden. Ieder lid
Reeds jarenl àng wordt in de eerste
is dan op de hoogte overjwelke onder- Congresdemocraat
een concept congreswerpen beslissingen genomen .worden.
reglement voorgesteld, ter aanvaarVoor wijzigingen van Statuten en
ding door de ALV als eerste agendaHuishoudelijk Reglement geldt zelfs, punt. Aangezien al voor de aanvang
dat de letterlijke tekst van te voren van het congres dit reglement gehanbekend moet zijn (Statuten, art.30.3). teerd moet worden, zou het HB beter
gebruik kunnen maken van art.17.'2
Alle -stukken waarover volgens het
van de Statuten, waarbij zij gemachHB uitspraken, van de ALV gewenst
zijn, worden aan de leden toegestuurd tigd wordt aanvullende reglementen ·
voor vergaderingen vast te stellen.
in de zoge11aamde Congresdemocraten.
Het indienen van amendementen op deze stukken en van moties wordt gere- Bff~Pt~!i~_i!!!l~91~!!2~-YQQr~!~ll~!!
geld in een congresreglement. Het HR ' Vöör de aanvang van de ALV -treedt de
art.l4.1 bepaalt dat de leden minRapportage Commissie in overleg met
stens twee weken de tijd krijgen,om
alle indieners van moties en amendehun voorstellen in te dienen, in de
menten over de. uiteindelijke redactie
praktijk geeft het congresreglement
(art.38 HR). Dit betekent dat de
de laatste inzen:.1datum aan.
taak van de Rapportage Commissie is
Alle -door de leden ingezonden en ge- om na te gaan of de voor'stellen volaccepteèrde voorstellen worden opge- dÓen aan de reglementaire eisen en
nomen in het Congresboek, dat bij,
of de formulering eenduidig is.
het begin van de vergadering aan de
In de praktijk is meestal te weinig
congresdeel nemers wordt verstrekt .•
tijd bèschikbaár om uitvoerig overOp de ALV kunnen leden dus geen mo~
leg te plegen, zeker als ook nog de
ties en amendementen meer indienen,
organen die de voorstellen oorspronuitgezonderd over agendapunten die
kelijk hebben ingediend gehoord moe· 1ater worden toegevoegd (HR art.
ten worden. Slechts evidente fouten
14.2). Naar aanleiding van de disworden gecorrigeerd. Soms k.unnen
cussies op de ALV is het vaak gewenst voorste 11 en met overeenkomst i ge in, MOTIES

EN

AMENDEMENTEN 1f.

houd gecombineerd worden. Een probleem is dat vaak niet duidelijk is
welke indiener gemachtigd is voor
overleg em dat men soms ruggespraak_
met alle ondertekenaars wil voordat
wijzigingen geaccepteerd worden!
Wat is het verschil
tussen moties en_
______________________
~m~6~~mg6~gn1

Amendementen zijn voorstellen om een
wijziging aan te brengen in de tekst
van een door de ALV te nemen besluit.
Dit kan ook intiouden toevoe.gi ngen of
geheel verwijderen van onderdelen,
zonder dat de aard van het· voorstel
geweld wordt aangedaan. Moties hebben
in het algemeen betrekking op een
duidelijke aanvulling met een eigen
karakter of brengen een nieuw gezichtspunt in de discussie. A_ls al
eerder aangegeven moet een motie
betrekking hebben op een agendapunt.
~f!~~!~_PQ!i!i~~~-~Q!1~~

Bij ieder congres blijkt op het laatste moment dat plotseling onderwerpen
zö actueel zijn geworden, dat het
gewenst is dat het congres er een
uitspraak over doet~ hoewel het formeel niet meer'mogelijk is dat punt
aan de agenda toe te voegen.
Zoveel mogelijk worden dit soort
·moties toch nog wel meegenomen, mits
op tijd i-ngediend om opgenomen te·
worden in het congresboek. Meestal
staat op de congresagenda een punt
over actuele. politieke moties, wat
·tnpassing vereenvoudigt.
kl~t-~~~-rJi~!_QiJ_~m~!!9~!!1~rJ~~!!~

Aangezien een amendement betrekking
heeft op een gedaan. voorstel en
alleen maar een wijziging voorstelt,
lijkt het alsof er geen begrenzing
is aan wat voorgesteld kan worden.
Er is uiteraard een belangrijke begrenzing, namelijk dat een congres
geen voorstellen zal behandelen die
in strijd zijn met de regels van het
Huishoudelijk Reglement of de Statuten. Dan zal'de Rapportage Commissie
het. amendement moeten afwijze.n. Als
het amendement duidelijk afwijkt van
eerder genomen besluiten zal dit in
de toelichting duidelijk vermeld
moeten worden.
kl~!-~~rJ_!!i~!_QiLm2!i~2~

Ook hier geldt dat het voorstel in
overeenstemming moet zijn met het
HR ~n de Statuten, ~ijzigingen van
de Statuten· en het HR kan men niet
bij motie voorstellen, dat is alleen
maar mogelijk als het punt expliciet
op de agenda staat. Dus, a1s een ·
motie in strijd is met het HR of de
Statuten heeft het geen zin deze in
te dienen. Ook niet met de toevoeging
dat door het aannemen van het voorstel "dus" de betreffende bepalingen
vàn het HR vervallen zijn, of bu,iten
werking gesteld. Wèl lijkt mij moge.,.
lijk een voorstel te doen om bij een
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volgend congres ~eem W1JZ1g1ng te ove~
wegen. een soort !Pri•ncipe-besluit is
dat dan.
Bij moties is ook belangrijk dat men
erop let de uitvoering van de genomen
besluiten aan de geëigende instanties
op te dragen (hoewel verzoeken meestal wat vriendelijker is en m.i. vrijwel hetzelfde effect zal hebben!) Zo
kan men bijvoorbeeld geen opdrachten
geven aan namens 0'66 gekozen vertegenwoordigers, of-kandidaten voor
verkiezingen, omdat zij onafhankelijk
zijn in hun doen en laten!
Het Hoofdbestuur heeft in de reglementen een groot aantal taken·opgedragen gekregen, waarvoor zij achter•
af verantwoording schuldig is aan de
ALV. Over die taken zal 'de ALV we 1
aanbevelingen kunnen doen, maar gedetailleerde opdrachten kan zij redelijkerwijs niet meer geven. Ook kan
de ALV die taken niet zo maar overdragen naar andere. instanties als
werkgroepen of commissies.
Voor het laten uitvoeren van bepaalde onderzoekingen of studies dient
men zich te richten tot de Stichting
Wetenschappelijk Bureau, onder-wiens
verantwoordelijkheid de werkgroepen
werkzaam zijn.

zult u de taak van allen, die'met uw
voorstellen te maken krijgen (en het
zijn er waarschijnlijk véél meer dan
u denkt) aanzienlijk vereenvoudigen.
AMENDH1ENT
~~~~!:

(1)

l!:!Qi~!:!~rü2

(2)

~QQ!:QYQ~!:Q~!:

(3)

Q!:!Q~~~r~

(4)

YQQ!:g~I:

concept tekst (5)

Y~rY2!:!9~!:!_QQQr=
I2~lisb!i!:!9

'

(8)

naam adres

handtekening

1 t/m 5
Voor overleg met de Rapportage Commissie is door indieners hierbij qe~
machtiqd ondertekenaar nummer ... ,
telefonisch te bereiken onder nr .. .
(1) Nummering gebeurt döor de Rap-

(2)

Redactie van amendementen en voorstëïïën---------------------------------

Kort en duidelijk, dat is dè eis
waaraan voorstellen moeten voldoen.
Men kan ook niet kritisch genoeg zijn
bij het nagaan of de tek;t de bedoeling dekt, en geen verkeerde interpretaties mogelijk zijn. Ook behoort
het tot de taak van de indieners na
·te gaan of hun voorstel nog op andere
plaatsen tekstwijzigingen meebrengen.
Aan de andere kant, men hoeft zich
geen zorgen te maken, over juiste opmaak, nummering, spelling e.d., omdat
vooral bij uitvoerige stukken als
bijv. programma's het HB of de Programma Commissie toch de bevoegdheid
zal vragen om zuiver redactionele
wijzigingen achteraf aan te brengen.
Dus a.u.b. geen amendementen om
komma's toe te voegen of om drukfouten te verbeteren (historisch!).
Toelichtingen die formeel geen dee·l
ui.tmaken van het in stemming te
brengen voorstel, moeten kort zijn
en toch voor de gemiddelde congresganger het voorstel begrijpelijk
maken. Witgebreide rapporten of studies kUnnen niet in de congresstukken opgenomen worden, al was het alleen al om organisatorische en financiële redenen.
Bij voorkeur dient men per voorstel
slechts één onderwerp te behandelen.
d.w.z. dat verschi 11 ende amendementen
op één bepaald stuk gescheiden inge,d i end moeten worden.
Tot slot hier nog voorstellen voor
het indelen en opstellen van amendementen en moties .. Door zich in grote
lijnen aan deze indelingen te houden

(7)

Q!:!Q~!:!~~~!:!22!'~

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
( 8)

portage Commissie of het
secretariaat.
Dit hoeven niet de ondertekenaars
te zijn, dit· kunnen ook groeperingen zijn als afdelingen,
werkgroepen, regio's. Maar dan
moet wel een plenaire vergadering
van die groep het voorstel goed·gekeurd hebben, alleen het bestuur is niet voldoende.
De woordvoerder hoeft niet van
te voren opgegeven te worden.
'
Korte omschrijving van agendapunt en onderwerp, alsmede van
de plaats waar ·in de congresstukken de te wijzigen tekst is
te. vinden.
Hier exact aangeven-welke tekst
men wil wijzigen/schrappen/
aanvullen.
Hier exact nieuw voorgestelde
tekst aangeven.
Kort, krachtig, maar vooral
duidelijk!
f~en raadp 1ege het congresreglement dm·te zien aan welke indieningseisen voldaan moet worden.
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Nummer

( 1)

l!:!9!~!:!~rl§2

(2)

~QQ!'QYQ~!'Q~!' (3)

Q!!9~~~rg

{e)

op aan)

IQ~!isb!i!:!9

(f}

Ondertekenaars
-------------naam

(8)

adres

handtekenin~

1 t/m 5

(6)

·

Y~!:~Q~~! (dra~gt

(4 l

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te . . . op . . .
I a)
lb)
Qy~~~g~~9~· dat
1~_Y2!:!_QQ!'Q~~l·

dat

ê~~!\!it (spreekt

als haar mening uit) (d)

(c)

Voor aantekeningen 1 t/m 4 en 8 zie
bij amendement.
(a) Standaard tekst, gelijk voor
alle moties.
(b) Overwegingen zijn bedoeld om aan
buitenstaanders de achtergronden
van het besluit duidelijk te
maken, of om het besluit goed te
kunnen uitvoeren. Niet te verwarren met toelichting!
(c) Oordeel is al een begin van besluitvorming, het geeft aan
welke·weg men wil inslaan. Het
besluit geeft aan hoe men dat
wil bere i ken.
(d) Zonodig opsplitsen in punten.
(e) Als (d) nog niet de aanwijzingen
voor de uitvoering van het·besluit bevat, hier aangeven wie
men daarmee wil belast~n.
(f) Kort en krachtig~ De toelichting
maakt géén deel ûit van de ~otie,
maar dient om de congresgangers
het doel van de motie uit te
leggen.

H. GEELEN
voorzitter rapportage
commissie
NASCHRIFT VAN HET.HOOFDBESTUUR
In bijgaand artikel heeft Harry
Geelen, die al geruime tijd als voorzitter van de rapportagecommissie
een vlotte en juiste behandeling van
moties en amendementen op onze congressen bevordert, een uiteenzetting
~egeven over moties en amendementen.
Hierin besteedt hij aandacht aan de
formele eisen, die reglementair aan
moties en amendementen worden gesteld, maar geeft ook een aantal
nuttige aanwijzingen, die zowel de
taken van de rapportagecommissie, de
èongresleiding en het hoofdbestuur
vereenvoudigen, als ook congresbezoekers in staat stellen de ALV aoed
te kunnen volgen en aan de discussies deel te nemen.
Het gaat ~r dus zeker niet om in dit
artikel weer allerlei nieuwe richtlijnen af te kondigen, maar h~t is
slechts bedoeld .als een handleiding
voor indieners van amendementen en
moties.
'
Wij hopen, dat iedere D'66-er hier
voordeel aan heeft.
Frans Rogier,
vice-voorzitter
organisatie.

10

NAJAARSCONGRES 1979
KANDIDATEN

PARTIJVOORZITTER
CO.NGRESSTUK ECD 2

IQg!Ç~I!~§

In de Democraat van juni 1979 opende het hoofdbestuur
de kandidaatsten ing van de functie van voorzitter
hoofdbestuur: HierbiJ yterd toegezegd dat er naar gestreefd zou worden reeds in d.e Eerste Congresdemocraat
met de presentatie van de kandidaten te starten. Bij
het ter perse gaan van deze Democraat hadden zich twee
·kandidaten gemeld; Bijgaand zijn de formeel vereiste
. vragenlijst, de door hen verstrekte antwoorden en hun
motivering gepubliceerd.
Het hoofdbestuur maakt de leden er met nadruk op attént
dat de datum formeel tot 29 september 1979 open staat,
zodat ~ich nog meer kal'ldidaten kunnen melden. De presentat1e.van deze ka.ndidaten zal zö mogelijk in de
Tweede Congresdemocraat of anders in het Congresboek
plaats vinden.
'
Legenda:
l. NAM1 en voornamen
2. Geboorteplaats en -datum
3. Adres en telefoonnummer
4. Opleiding
5. Beroep . ·
6. Lid si n'ds
7. Huidige functies binnen D'66
8. Vroegere functies binnen D'66
9. Functies in andere maatschappelijke organisaties
10. Voor wel,ke functie

VOOR.DE FUNCTIE VAN VOORZITTER:
1. VAN WIJK,. A1bert Hendrik

2. Leiden, 27 november.1939
3. Keyserbosch 18, Weert, tel. 04950-35048
4. 50ciale wetenschappen
5. persoheelsadviseur Technische Hogeschool Ëindhoven'
6 .. , 1967
7. lid regiobestuur Limburg, penningmeester
1i d werkgroep Europa
8. 1967-1970: voorzitter afdeling
1970-1974: lid provinciale staten Limburg
1974-1978: lid gemeenteraad Weert
juni 1979: kandidaat Europees Parlement
9. lid van de vereniging voor cultuur en milieu
behoud ...de Kring"
10. voorzitter
t40TI VERING
i.
Problemen van de komende jaren vergen een grote inzet
van de Tweede Kamerfractie, Europese fractie, provi nciale en gemeentefracties, HB en 'leden. Het bespreken
en zelf aandragen van oplossingen is voor de creatieve
politieke partij een noodzaak en levensvoorwaarde en
maakt haar herkenbaar voor de omgeving. Daaruit ontstaat ook de zo noodzakelijke steun voor D'66 om haar
ei gen koers voort te zetten en uit te brei den naar a 11 e.
onderdelen van de samenlèving.
De komende ti en jaar zu 11 en · prob ~ emen' in verban<;l met
werkgelegenheid, energieschaarste en milieu een grote
veranderingsbereidheid van verschjllende groepen van de
bevolking in Nederland vragen, daarnáast veranderde
opvattingen over cultuur, man/vrouw~verhoudingen en
·minderheidsgro~pen die ons bezighouden.

D'66 heeft als taak daarin als motor op te treden en
het gesprek met groepen en individuele mens.en aan te
gaan. Het vraagt voor de interne organisatie en democratisch functioneren van de partij en voor het Hoofdbestuur en zeker voor haar voorzitter een grote inzet,
om aan dit' proces richting te geven.
De binnen het SWB georganiseerde werkgroepen, landelijk·
maar ook regionaal, houden het creatieve proce!? op gang
·en zijn broodnodig voor D'66. Een zelfstandige koers
voor 'D'66 in de komende. jaren, onafhankelijk van de
andere politieke partijen, het met oplossingen durven
aankomer,J en daarbij leden van departij en andere groepen betrekken, dat is de strategie voor de komende
jaren.
Vanuit bovengenoemde visie 'is mijn kandidatuur het ingaan op een uitdaging, om me zonder last van nevenbestuursfuncties buiten mijn normale werk of polit1ek
vertegenwoordigende functies, aan deze taak gestalte te
geven. Sinds 1967 ben ik Democraat, en wie. mij nog niet
kent; ik ben gaarne bereid op uitnodiging, tot aan de
verkiezing op het congres, met ieder in contact te
treden.
Bert van Wijk,
Weert.
1. ZEEVALK! NG, Hendrik Jan

2. Laag-Keppel, 7 juni 1922_
3. Sir Winsten Churchilllaan 147, Rijswijk
tel. 070- 99 47 20
4. Rechtswetenschappen
5. Burgemeester van Rijswijk
6. 1966
7. geen
.a. voorzitter afdeling Utrecht
vice-voorzitter hoofdbestuur
campagneleider voor de verkiezingen in 1977 en 1978
9. 1e vice:-voorzitter VEWIN; adviseur hoofdbestuur NRt1W;
lid bestuur Haagse Kunststichting
.
10. voorzitter
REDENEN VOOR. KANDIDAATSTELLING
Ik heb lang ge~arzeld om me kandidaat te stellen voor
het voorzitterschap van. D'66, want ik weet wat er aan
vast zit. Twijfels over bestuurlijke ervaring en dat
soort zaKen had ik niet, dat zal overigens ook een ieder
die mijn levensloop enigermate kent duidelijk zijn.
·
In t~lloze besturen heb ik gezeteh doorgaans als ~oorzit·
ter. Op·de vraag hoe dat komt, moet ik het antwoord
schuldig blijven·, miss~hien komt het door mijn neiging
v?oral datgene in mensen op te sporen dat hen verenigt,
m1nder dat wat hen verdeelt.
·
Neen, dat ik lang heb geaarzeld vloeit voort uit de
vraag of ik het.D'66-voorzitterschap wel kan combineren
met mijn funktie als burgemeester van Rijswijk en een
aanta 1 ande.re bestuurs funkties. Wat de· 1aatste betreft
moest ik die vraag·mèt neen beantwoorden en derhalve een
k~us maken. Omdat ~ijn partij mij na aan het hart ligt
: v1el ~e keus op D'66. Ik zal derhalve :vrijwel al~e neven~un~tles neerleggen casu quo niet aanvaarden wat mij
1nm1d~els werd aangeboden. Na lang nadenken meen ik het
voorz1tter:schap te kunnen en te mogen combineren met het
ambt van burgemeester. Sommigen in Rijswijk zien die
·
~ombinatie liever n~et, maar ik mag· een partij waaraan
1k zoveel te danken heb niet in de steek laten als om
geschikte kandidaten voor een van de belangrijkste funkties in die partij wordt gevraagd.
·
t1en kent mij in D··66. Steeds heb ik gestreden voor een
onafhankelijke opstelling van onze partij en·dat zal ik
als voorzitter blijven doen. Sterker, het is in feite
de belangrijkste reden voor mijn kandidatuur.
H.J. Zeevalking.
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KANDIDAATSTELLING VOOR BESTUREN EN COMMISSIES

. Zowel voor di verse bes~uren als voor diverse. vaste commissies dient deze ALV een aantal leden te verkiezen.
Voor de besturen geldt een open kandidaatstellings-en
verkiezîngsprocedure, waarbij doorgaans geen vöordrachten worden gedaan.
Voor de vaste commissies worden de leden eveneens gekozen door de ALV, doch op niet-bindende voord~acht van
het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur is van mening dat het
recht van voordracht geen beletsel vormt voor een open
kandidaatstellingsprocedure. In verband hiermede stelt
het HB ook voor deze· vacatures de kandidaatstelling open.
De volgende vacatures ontstaan:
DAGELIJKS BESTUUR
YQQ!:~iH~r

De partijvoorzitter Jan Glastra van Loon treedt af en is
niet meer 'herkiesbaar. Reeds in de Democraat van juni '79
heeft het HB de kandidaatstelling geopend en elders in
Çeze Democraat vindt u, zt;>als toegezegd, een overzicht
van de leden die zich reeds. kandidaat hébben gesteld.
~§~r~~~ri~-e~i~~~l~~9

Herman Schaper, die in november 1977 toetrad tot het
Dagelijks Bestuur, moet reglementair aftreden; Hoewel .
hij herkozen zou kunnen worden, heeft hij besloten zich
niet herkiesbaar te stellen. Daarom zal de ALV een
nieuwe secretaris buitenland moeten kiezen.
BESTUUR STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU
~§ft§~~ri~

De huidige secretaris Piet van Baarsel werd in november
1977 als bestuurslid gekozen en treedt dientengevolge
règlementair af, maar kan voor een tweede termijn worden
. gekozen. Hij heeft kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te
stellen. Volgens de Statuten, zoals gewijzigd op het najaarscongres 1978 in Breda, dient de secretaris in functie te worden gekozen.
Leden
In de SWB hebben momenteel,naast de voorzitter, secretaris en penningmeester,' acht rechtstreeks te verkiezen
leden zitting .. De onderstaande bestuursleden werden in
november 1977 gekozen en treden reglementair af:
J. Soetenhorst-de Savornin Lohman ·
- A. Breebaart
- H.A. Hutte
- B.J. van Eenennaam
- N.F.I. Schwarz.
Met uitzondering van A.Breebaart stellen de bovengenoemde leden zich herkiesbaar.
Enige m~anden geleden benoemde het SWB~bestuur in verband met een gewijzigde taakverdeling de volgende bestuursleden:
- M. van Empel,
- ~1.P. Gans,
- C, Spigt.
.
Hoewel het bestuur op grond van art.4, lid 6 van de Statuten een ·dergelijke procedure kan Volgen, is het democratischer dat ook deze leden door de ALV worden gekozen .
Dientengevolge stellen zij zich .verkiesbaar.
Voor het SWB-bestuur zullen op deze ALV in het totaal 8
leden gekozen Doeten worden. Van het zittende bestuur
stellen zich hiervoor 7 leden verkiesbaar.
BESTUUR POLITIEK SCHOLINGS- EN VORt1INGSINSTITUUT
YQQt~i!~~r

De huidige voorzitter van het PSVI-bestuur, Martien van
Deáem-van der Does, werd in november 1977 als bestuurslidgekozen en treedt dientengevolge reglementair af,

maar kan voor een tweede termijn worden'herkozen. Zij
heeft kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen. ,
RAPPORTAGECm1t1I SSI E
Van de Rapportagecommissie, reglementair bestaande uit
vijf leden, trecten de onderstaande drie leden, die in
november 1977 werden gekozen, reglementair af en stellen
zich niet herkiesbaar:
- P. Ka.rsdorp,
- s. van Hoogstraten,
- El.F. Schröder.
In deze drie vacatures dient de ALV dus te voorzien.
PROGRAr·1MACm1~1I SS IE
Van de Programmacommissie, reglementair bestaande uit
zeven leden, waarvan vier door de ALV te verkiezen, '
treden de onderstaande drie leden,die in november 1977
werden gekozen reglementair af:
- J. ten Brink,
. - A. de Goede,
- W. Zegveld.
Alleen J. ten Brink en W. Zegveld stellen zich herkiesbaar.
Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement, dat in de volgende Democraat wordt gepubliceerd,
betreft onder meer een uitbreiding van het aantal .leden
.van de Programmacommissie tot negen, waarvan vijf te.
verkiezen door de ALV. Indien dit voorstel wordt aanvaard, dient de ALV dus vier leden van de Programma:..
commissie te kieze.n.

GESCHILLENCm1t1ISS IE
Van de.Geschillencommissie, reglementair bestaande uit
een voorzitter en negen leden, treden jaarlij~s drie
leden af. Dit zijn allereerst de leden die drie jaar.
deel hebben uitgemaakt van de commissie, aangevuld met
door de commissie a:an te wijzen lederi .
Op deze ALV treden de onderstaande· leden, af:
- J.D. van Ketwich Verschuur,
- t1.J. Jager,
- J. Kohnstamm.
·Van de bovenstaande leden stelt alleen M.J. Jager zich
niet herkiesbaar. De ALV dient dus drie leden van de.
Geschillencommissie te kiezen.
FINANCIELE COMMISSIE
Van de Financiële Commissie, reglementa'ir bestaande uit
tenminste drie leden en momenteel bestaande uit vier
leden, treden de volgende ledP.n, die in november 1976
weden gekozen, reglementair af:
- H. van Dijk,
- R. ten Have.
De bovenstaande leden stellen zich herkiesbaar.
De ALV dient dus twee leden van de Financiële Commissie
te kiezen.
LANDELIJKE VERKIEZINGSGm1MISSIE
De Landelijke Verkiezingscommissie werd vroeger door het
Hoofdbestuur benoemd en voor het laatst samengesteld in·
'oktober 1978. In november 1978 werd op voorstel van het
Hoofdbestuur het Huishoudelijk Reglement zodanig gewij. zigd, dat ook deze commissie door de ALV ~ordt gekozen.·
. Dientengevolge acht het Hoofdbestuur het gewenst dat de
leden van deze commissie alsnog door de ALV worden gekozen. De onderstaande, momenteel zittende leden stellen
zich verkiesbaar:
t~. Albersen,.
- E. Bolsius,'
- E. Janssen,
- F. van Kleven,
- W. Wijermars.
De ALV dient dus vijf leden van de Land~lijke Verkiezingscommissie te kiezen.

- - - - - - ·--·--- · - - - . . .

12

Kao!li!l99t~tglli!J9 dient te geschieden door middel van
een-ingevulde en ondertekende vragenlijst. die op telefonisch verzoek door het landelijk secretar-iaat wordt
toegezonden. Formeel sluit de kandidaatstelling op. 28
september 1979 om 17.30 uur. Op het voorjaarscongres
1979 is echter een motie aangenomen, die publicatie van
·kandidaten voor het Dagelijks Bestuur in de Tweede
Congresdemocraat vraagt. In deze geest verzoekt het Hoofdbestuur alle kandidaten zi eh uiterlijk 22 septem·
ber a.s. aan te melden.

Nadere informatie over inhoud en omvang van de te vervüTTën-fÜnct1es-kunnen worden in~ewonnen bij de aftredende bestuurs-/commissieleden en bij het landelijk
secretariaat, de SWB of het PSVL
·
Frans Rogier, vice-voorzitter organisatie.

het al dan niet geamendeerde voorstel.
5. De funger.end voorzitter brengt resoluties en moties
over een bepaald agendapunt in stemming als alle
·resoluties en moties over dat agendapunt -zijn toege 1i cht.
,
De fungerend voorzitter bepaalt de volgorde waarin
de resoluties en/of moties_ in stemming worden
gebracht.
Artikel 5
--------In gevallen

betreffende de gang van zaken tijdens het
congres waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
congresH!iding met inachtneming van de Statuten en het
Huishoudelijk Re9lement.

VERVOER
CONGRESREGLEMENT

Toelichting
De laatste jaren publiceerde het HB in de eerste
congresdemocraat een concept-congresreglement, dat aan
·het begin van het congres werd vastgesteld. Dit was
steeds een enigszins rare vertoning, omdat achteraf
reeds verstreken termijnen etc. werden goedgekeurd,
die reglementair bepaald zijn, Volgens het Huishoudelijk
Reglement kan het HB een congres-reglement vaststellen
en behoeft dit geen fiattering van de ALV.
~Jientengevolge heeft het HB besloten het onders:taande
congres-reglement. vast te stellen.
Evanals op het voorjaarscongres 1979 bevat dit congresreglement alleen bepalingen die niet in het Huishoudelijk Reglement (art. 7 t/m 18) zijn geregeld.
~!:11~~!_1

Het op 26 en 27 oktober 1979 te houden congres is een
Algemene Ledenvergadering als bedoeld in art. 7 van het
Huishoudelijk Reglement.
~r:~i~~!_g

Aan de concept-agenda kunnen onderwerpen worden toegevoegd conform art. 13.2 van het Huishoudelijk Reglement.
Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk bij het Hoofdbestuur te worden ingediend v66r dinsdag 9 oktober 1979.
Deze toegevoegde agendapunten worden gepubliceerd in het
congresboek.

-

Moties en amendementen die .betrekking hebben op onderwerpen, vermeld in de concept-agenda en niet -zijn goedgekeurd door tenminste één Algemène Regiovergadering,
'moeten uiterlijk donderdag 18 oktober 1979 om 17.00 uur
op het landelijk -secretariaat ontvangen zijn.·
Deze moties en amendementen dienen door tenminste v-ijf
1eden van D'66 ondertekend te zijn en wol'"den i. n het ·
congresboek gepubliceerd.
'
8!:!1~~!_1

De behandeling van moties en amendementen geschiedt
als volgt:
1. De indiener of eeo door hem/haar aangewezen lid
van D'66 geeft desgewenst een beknopte toelichting.
2. De fungerend voorzitter verleent degenen, die zich
volgens de bij de congresleiding berustende sprekerslijst als spreker hebben aangemeld, in volgorde van
aanmelding het woord.
3. Het Hoofdbestuur en de Rapportagecommissie kunnen
aan het congres een .advies omtrent het voorstel geven
4. De fungerend voorzitter brengt de amendementen in
volgo_rde van inqri.ipendheid in stemming en daarna

Op velerlei verzoek heeft het Hoofdbestuur dit najaarscongres in het centrum van het land georganiseerd, zodat
ook de leden uit het zuiden en noorden van het land de
congresplaats gemakkelijk kunnen bereiken.
Bovendien heeft er overleg met de·Ns plaatsgehad, dat
geresulteerd heeft in een speciale tariefregeling.
In de 2e congresdemocraat treft u een reduktiebon aan,
waarmee op 26 en/of 27 oktober a.s. op alle NS-stations
met een korting van 20% een trejnkaartje naar Utrecht
v.v. kan worden aangeschaft.
Maak va~ deze gelegenheid gebruik!
In de volgende Democraat zal tevens w.orden vermeld met
welke .bussen u vanaf het station Utrecht C.S. de
Veemarkthallen kunt bereiken.
CONGRESACCDr-1QDAT I ES
r-1et en i ge regelmaat worden de 1aats te jaren binnen D'66
discussies gevoerd over gewenste en aanvaardbare congresaccomodaties.
Al zal het wel nooit mogelijk zijn om het alle congresbezoekers naar de zin te maken,.toch lijkt het nuttig
in deze Democraat nog eens aandacht aan dit onderwerp
te bes.teden.
Het hoofdbestuur worstelt al drie jaar met het probleem
om 'aanvaardbare congresaccomodaties te vinden. Het aantal congrescent.ra dat geschikt is voor onze congressen
met doorgaans 800 à 900 bezoekers is zeer gering.
Wanneer wij bovendien een redelijke bereikb~arheid en
wat nog belangrijker is, een redelijke prijs als eis
ste 11 en, dan wordt het nog moèi l ijker, de za a1prij zen
werken immers door in de toegangsprijs!
.
r1omenteel zijn er slechts 10 à 15 voor ons aanvaardbare
congresacêomodaties aan te wijzen; deze vaak zeer druk ·
bezette zalen·moeten ruim één jaar tevoren worden gereserveerd.
Op het voorjaarscongres 1979 is de wens uitgesproken
dat door door D'66 te gebruiken congresaccomodatie ook
gemakkelijk toeganKelijk moeten zijn voor gebandicapten. Op zich is dit een alleszins aanvaardbare eis,
waaraan echter zeer moeilijk kan worden voldaan. Alleen
enkele moderne accomodaties voldoen aan deze eis, maar
zijn nagenoeg onbetaalbaar.
Ook voor dit congres en het voorjaarscongres 1980 is
het·ons niet gelukt een hiervoor geschikte accomodatie
te vinden. Wij zijn bezig onze gegevens nade~ te inventariseren en houden ons uiteraard aanbevolen voor
uw· suggesties.
Wij zullen er alles aan doen om voor het najaarscongres
1980 een aanvaardbare accomodatie te vinden, die ook
toegankelijk ~s voor gehandicapten.
Fraris Rogier
vice-voorzitter organisatie

r'

1'3

LANDELIJKE ORGANISATIESTRUKTUUR
CONGRESSTUK E C 0 3

Toel i chti n~ •. I.n oktober 1978 heeft het hoofdbestuur een
adviescomm1ssie landelijke organisatie in het 'leven geroepen en tot taak gegeven:
a. ·de bestaande regionale organisatieproblemen in de
partij nader te inventariseren
b. op basis van deze inventarisatie een struktuur voor
l ..
de regionale organisatie en een kommUnikatiemodel
te ontwerpen
c. voorstellen uit te werken om_de voorgestelde strukr
tuur in te voeren en te evalueren
r·(
d. aanbevelingen te doen om de basiselementen van deze
I
struktuur in bepalingen van het Huishoudelijk Regle- ·
ment onder te brengen.
In deze commissie hebben momenteel zitting:
Frans Rogier, vice-voorzitter organisatie DB
Frank Baas,
secretaris-organisatie DB
Jan Dekker,
ex lid Adviesraad
I
r. Jan v.d.Hazel,secretaris-politiek DB
'Tjeu Kusters, vice-voorzitter regiobestuur Limburg
!'
Henk Schipper,HB-lid namens regio Overijssel
Henk v.d.Wende, oud bestuurslid regio Utrecht en lid
Adviesraad
Piet Zoun,
plv. HB-.lid namens de regio Zuid-Holland.

i.

In de. peri ode oktober 1978/maart 1979 heeft de cort111i ssie zo goed mogelijk getracht de regionale organisatieproblemen in de partij te inventariseren en voorlopige
voorstellen te ontwikkelen. Omdat de inventarisatie
niet volledig was en een diskussie in brede lagen van
de partij gewenst was heeft de commissie een interimrapport uitgebracht. Op het voorjaarscongres 1979 werd
dit rapport behande 1d en werd de onderstaande HB-.
resolutie 3 na amendering aangenomen:
"De Algemene Ledenvergadering van 0'66 op 23 en 24
maart 1979 bijeen te Amsterdam
'
- neemt kennis van het interim-rapport van de Commissie
Landelijke Organisatie
- overweegt dat de· in dit rapport vermelde uitgangspunten voör de partijorganisatie en de uitwerking
van de organisatie-struktuur in ~öofdlijnen een .dis·
kussie in brede lagen var de partij vergen alvorens
tot besl uitvonni ng kan worden overgegaan ·
BESLUIT
a. de regio's, subregio's en afdelingen op te dragen
dit ràpport in de komende maanden te bespreken, van
commentaar te voorzien en vóór 1 juli 1979 hun bevindingen te rapporteren aan het hoofdbestuur;
b. het hoofdbestuur op te dragen rekening houdend met
deze. rapporteringen gedetailleerde voorstellen voor
de partij-organisatie uit te werken en wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement voor
te bereiden en aan het najaarscongres 1979 voor te
leggen
en gaat over tot de orde van de dag.'"
In de afgelopen maanden heeft de commissie de voorstellen nader uitgewerkt en aangepast, rekening houdend
met de overigens beperkte reacties, die van regio's,
subregio's en afdelingen werden ontvangen. Dit·heeft
er niet toe geleid, dat de ûitgàngspunten voor de partij-organisatie, zoals geformuleerd in het interimvoorstel· {TCD .9 in Democraat 2/79) z.ijn gewijzigd.
Bij de uitwerking van de organisatiestruktuur in hoofdlijnen en voora 1 in_ de uitwerking, van de funk ti es en
taken is getracht zo vee 1 mog.e 1ijk aan het ontvangen
commentaar tegemoet. te komen, wanneer dit naar de mening van de commissie niet strijdig was met de genoemde

uitgangspunten. Dit houdt in, dat naar de mening van de,
commissie aan geen enkele subregio de regio-status kan
-worden verleend, zolang de provinciale indeling van
ons land niet wordt gewijzigd. Wèl is getracht een
interim-oplossing te formuleren voor die gebieden, waar
een bijzonder rechtstreeks verkozen vertegenwoordigend
lichaam bestaat. Deze oplossing mag echter de formeel
geldende regio- en/of afdel ingsstruktuur ni_et doorkruisen. Anders zouden de 1eden en de betreffende 1eden ver.- ·
gaderingen immers in hun rechten worden beknot. De cammi ss ie heeft gemeend de voorste 11 en nu reeds te moeten
publiceren opdat de regio's, subregio's en afdelingen
nog ruimschoots de tijd hebben om deze soms ingrijpende
voorstellen te beoordelen. In de 2e Congresdemocraat zal
het hoofdbestuur zijn mening over.dit rapport en een
HB-resolutie hierover p.ubliceren.
·
I. ALGEMENE INLEIDING
Organisaties - zo ook politieke partijen - kunnen worden opgevat als doelgerichte korobinaties van mensen en
middelen. Deze korte definitie wijst er al meteen op ·
dat organisatieproblemen tenminste voor de helft mense·
lijke problemen zijn. Strukturen, hoe doelgericht en
zorgvuldig ze de onderlinge kommunikatie en besluitvorming van velen ook trachten te regelen, zijn hulpmi dde 1en. Hoe onmisbaar deze hul pmi dde 1en .ook zijn, de
toepassing ervan is en blijft in meer dan êên opzicht
mensenwerk.
Een politieke partij die de menselijke maat, de onderlinge solidariteit en medeverantwoordelijkheid hoog
in zijn vaandel voert, zal zich deze aktiebeginsel.en
ook bij de vormgeving en het'zinvol doen funktioneren
van de eigen organiSatie voortdurend bewust moeten
zijn.
0'66-ers zijn mensen van nu, verenigd in een partij van
nu. De vereniging 0'66 behoort in de eerste plaats een
sociaal systeem te zijn. De ervaring heeft inmiddels·
geleerd dat sociale systemen anders. funktioneren dan
mechanische constructies. Het resultaat van gezamenlijke aktiviteiten is daarbij sterk afhankelijk van de
manier waarop sociale proçessen zich binnen de partij
kunnen ontwikkelen.
Het funktioneren als een doelgericht samenwerkingsverband in bovenbedoelde zin veronderstelt een ~ekere
eenheid in denken en handelen van de leden binnen de
partij. Het vraagt ook herkenb~re en overzichtelijke
kommunikatie- en besluitvormingspatronen en een stijl
.van leidinggeven die tot deelname uitnodigt.
De kleinschaliger werkverbanden binnen de totale partijorganisatie moeten ruimte laten voor het aanvaarden
van gezag en mogelijkheden bieden tot het dragen van·
(mede) verantwoordeliikheid door steeds wisselende·
personen.
De te kiezen st.rukturen zijn hierbij steeds hulpmiddel
en nooit doel in zich. Het streven van de organisatie
blijft gericht op het steeds weer vinden van een evenwicht tussen de eenheid bevorderende regels en voldoende vrijheid van handelen:
Het vqor de samenha(lg en doelgerichte akties noodzake/lijke pakket aan algemeen·geldende spelregels mag geen
'harnas' worden. Spontane akties of een creatieve aanpak van problemen in de p·artij moeten ook mogelijk
blijven.
Of! belangrijkste stuwkrachten voor doelgerichte Sfimenwerking zijn niet in een formele organisatie-struktuur
te brengen.
Zij 'voeden' de i,nformele organisatie en verrijkel) of
vergemakke 1ij ken het funk ti a neren van -de formele organisatie. Omdat ze verder in déz-e notitie nauwelijks
meer aan bod kunnen komen, noemen we eP hier enkele:
- erkenning,vanen respekt voor elkaars persoonlijke
kwaliteiten zoals die o.m. tot uitdrukking komen in
motivaties, ambities, inzet en sociaal gedrag;
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-een wijze van omgaan met elkaar' die ieder de veiligheid van het 'ik ben ik' en tege1ijkertijd de warmte
van het 'ik ben één van heh, ik .hoor erbij' doet
voelen en beleven;
een. open en oprechte wijze van kommuniceren die ruimte biedt voor onderlinge beïnvloeding van mensen.
Wensen, verwachtingen en gevoelens die mensen koeste:.
ren ómtrent de omgang met elkaar en het doel ·van'cte
samenwerk.ing moeten openhartjg besproken kunnen wor, den.

'Hoo!dbestuur ~A 1gemene Ledenvergadering
Reg1 o~estuur ~A 1gemene R_egi overgadering
Afdel1 ngsbestuur ~Al gemene Afdelingsvergadering
Op 1ande 1ijk niveau' is het onmoge 1ijk een frekwente
kommunikatie tussen Tweede Kqmer-fraktie en de ALV
in stand te houden. Daartoe funktieneert de Adviesraad; die echter nimmer de. bes,l i ss i ngsbevoegdhei d
van de ALV mag uithollen en dan ook slechts een
adviserende taak heeft.
Ook op provinciaal I gemeentelijk niveau zal het
niet steeds mogelijk zijn regelmatig kontakt tussen
II. UITGANGSPUNTEN VOOR DE PARTIJnkGANISATIE
Provinciale Staten/Gemeenteraad .,-fraktie en ARV/AAV
VAN 0'66
te, laten plaatsvinden.
· Om hieraan toch te kunnen voldoen kan een ARV/AAV
1. D'66 stelt zich ten doel de radicale democratisering
. vormen van overleg creé'eren (zie .nader onder 6).
van. de samenleving en ,het politieke bestel (Statuten
Deze vormen van overleg liggen niet formeel vast
art .. 3). De partij za 1 dit streven i,n de organi sa tie
binnen de partijorg~nisatie.
en het funktio~eren ervan tot uitdrukking moeten
brengen. Hiertoe dient:
3. Kommunikatie tussen vertegenwoordtgende lichamen
onderling.
,
a. in de partij een democratische opinie- en be,sluitvorming zo goed mogelijk gewaarborgd te
Ook de kommunikatie tussen frakties in vertegenwoorzijn;
,
digènde lichamen· is niet gediend met tussenschakels.
b. de partij als een. open systeem te funktioneren
Om praktische redenen is het zinvol coördinatieen openbaarheid regel te zijn;
schakels in 'te stellen teneinde periodiek overleg
c. de partij het one man - one vote principe hoog
tussen de diverse frakties te waarborgen. Lntidenteel moet rechtstreeks kontakt over aktuele zaken
te houden;
ct.· de kommunikatie tussen partijorganen via korte,
mogelijk ~ijn.
· ·
Z()Veel mogeliJk direkte, kommunikatielijnen te
4.
Kommunikatie
tussen
bestuurlijke
partijorganen en
verlopen.
1edenvergaden ngen.
2., Primair is het zorgdragèn voor vertegenwoordigingen
Een rechtstreeks periodiek kontakt tussen bestuurin openbare bestuurlijke organen en het streven
lijke partijorganen en de ledenvergaderingen, door·
naar een kwalitatief hoge inbreng van deze vertegen•
wie de besturen z~jn gekozen i's van essentieel bewoè.rdigingeh. Een ov.erzichtelijke bestuurlijke or. lang voor een demokratische meningsvorming en condening binnen de pártij moet de verkiezing èn ondertrole.
·
steuning van vertegenwoordigende lfchamen democraDaar
ook
deze
kommunikatie
op
landelijk
niveau
niet
tisch, doelmatig en soepel laten verlopen.
frekwent kan plaatsvinden, vervult de Adviesraad
3. De bestuurlijke indeling van ons land in drie rechf- ·
ook hierin een advi-serende rol .
streeks gekozen bestuurlijke organen (Staten-Gene"
5. Kommunikatie met bijzondere vertegenwoordigende
raal - Provinciale Staten - Gemeenteraden) blijft
l1chamen.
·
uitgangspunt voor de organisatie-struktuur van de
partij (land- regio- afdeling).
Waar vanwege de verkiezing en ondersteuning van
Daar waar andere rechtstreeks gekozen organen in het
rechtstreeks gekozen bijzondere vertegenwoordigende
openbaar be·stuur worden bestendigd bij wet past de
lic.hamen als gewesten/openbare lichamen. en deelgepartij-organisatie in de be1;reffende regio of afdemeenteraden op gelijk niveau kommu.nikatie noodzake.
ling zich hierbij aan.
lijk is, treft de ledenvergadering op het naast hogere niveau voorzieningen die een doelmatige relatie
4. De partij al~ zodanig is en blijft rechtspersoon;
waarborgen. Voor·de gewesten treedt dus de ARV en
regi·o's, afdelingen en· overige partijorganen zijn
voór de deelgemeenteraden de AAV regelend op. De
·geen rèchtspersonen.
·
hiertoe ingestelde partijorganen vormèn echter nimmer eên afzoncterlijke bestuurslaag in de partij.
III. UITWERKING.VAN DE ORGANISATIESTRUKTUUR
6. Kommunikatie binnen een' regio of afdeling.
IN HOOFDLIJNEN
/'
Binnen een regio of afdeling kunnen door resp. de
1. Kommuni ka tie tussen bestuurlijke partijorganen
. ARV en AVV vormen van overleg gecreëerd worden die
onderllng.
aansluiten op de bij de leden bestaande behoeften.
Kommunikatie via tussenschakels zou uitzondering
Deze kunnen b.v. bestaan uit:
moeten zijn en vanuit een duidelijke noodzaak gemo- provi nci a1~ advi'es raden
tiveerd moeten worden ..Het streven blij ft gericht
- overleg van staten en raadsleden
op direkte kontakten tussen hoofdbestuur - regiobeoverleg van afdel ings- en regïobe'stu'urders
sturen .en afdelingsbesturen volgens dit schema
- gewestelijke verbanden
Hoofdbestuur ( ' .
. ·
~) R~ obesturen
-gemeentelijke adviesraden
. - plaatselijk~.verbanden
. ~ Afdelingsbesturen~· ·
·
De overlegvormen kunnen geen formele taken of be2•. Kommunikatie tussen Mertegenwoordigende lichamen
voE)gdheden overnemen van de regio- c .q • af de 1i ngsen ledenvergaderingen.
besturen/resp. ARV' s c .{J. AAV' s, indien deze taken
reglementair aan. deze besturen of 1edenvergaderingen
Gestreefd wordt naar rechtstreekse relaties tussen
zijn toegekend.
· ·
.
de·frakties in vertegenwoor9igende lichamen en de
.Iaak, samenstelling en werkwijze van dez,e overlegledenvergaderingen op over~enkomstig niveau
vormen worden schr.i fte 1ijk gerege.l d door ARV c 1q.
Tweede Kamer-frakti.e (;
) Alg.Ledenvergadering (ALV)
AAV.
.
Prov.Staten~fraktie (
) Alg.Regibvergadering (ARV)
Gemeenteraadsfraktie (;;
) Alg.Afd.vergadering (AAV)
•

-'
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. 7. Ondersteun i ng ~MM frakties en vertegenwoord i gen de
11 chamen. ·

Staten
- bestudering, di.skussîe en besluitvo.rming over
'part,ij-interne (organisatorische- c.q. restuurs-)
.aan ge 1egenh-eden .
·
- het bevorderen -van de kommunikatie tussen kiezers en gekozen vertegenwoordigers in.het gebied van de regio.

. De_ frakties ir.J ~~:ertegenwoordigende lichamen qp provi nci a a 1 ,en gerreentel ijk niveau kunnen, indien dit
wenselijk_ wor«l!t geacht, voor de. uitvoering van hun
'politieke taak" zogenaamde 'steunfrakti~s' instellen. Dit geldt eveneens voor de frakties van eerderbedoelde bijz.oRtere ·vertegenwoordigende lichamen.
Deze steunfrak~es vallen onder verantwoordelijkheid
van de frakti-e ..
Het is daarbij Gnmogelijk dat de 'steunfrakties' in
de plaats tredml van ARV's, c.q. AAV's; zij worden
enkeJ, gezien aOs; ondersteuning van de frak ti es, die
voor hun funktiiGneren verantwoordelijk zijn.

2. Regiobestuur .. Het regiobestuur houdt zi eh in h~t .
algenleen bezig met het (doen) voorbereiden! koor:d~
neren en stimuleren, van eerdergenoemde reglOaktlVlteiten: Het regiobestuur doet dit iri het bijzonder
door:
a. het (geregeld eli tijdig) bi jeanroepen van, de ARV,
en we 1 vanwege:·
(1) organisatorische ~angelegenh~den·zoal~ .
- het instellen van een programmacomm1ss1e,
verkiezingscommissie, campagnecommissie,
kascommissie, etc.
.
·
-·het verkiezen van de leden van .het regio.:
bestuur, een regio-HB-lid, leden van. de
Adviesraad, etc.
het instellen van andere noodzakelijke over1egvo~men en bijzondere ledenv~r~ad~ringen
- het beoordelen van bestuursakt1v1't;e1ten
in het bijzonde'r het .financieel beheer

8. Dienstverl!'!nente organen.
Voor dienstve.rllening op politiek-wetenschappel ijk
gebied en t.b.w .. politieke scholing en vorming fungeren deStici'ilttiing .Weten'schappelijk Bureau D'66 en
het Politiek Sdlrmlings':' en Vormingsinstituut D'q6,
dJ e afzonderl ijjlte rechtspersonen zijn. Deze organen funktionenm1 primair op landelijk niveau. De
ALV kiest de bfsturen en de kommunikatie met deze
.besturen wordt <Uiderhouden doGr het Hoofdbestuur ..
9. Bijzondere orgJmen.
Voor bijzondene taken kent de partij een aantal bijzondere organem,. zoa 1s rapportagecommissie, geschi 1lencommissie, m., die door de A,LV worden benoemd
en primair op TI;mdelijk niveau opereren.

'
.,
IV.· UITWERKING WAN FUNKTIES EN TAKEN

De diverse organem die in de organisatiestruktuur van de··
partij een 'funktie vervulien zijn in voorgaande uitwerking in hoofdlijne1111 vermeld. De funkties en taken van de
landelijke organefll. zoals .ALV, Hoofdbestuur, Adviesraad
en de bijzondere ·lJllrganen zijn vrij uitvo.:rig beschreven
in Statuten en Hufis;i11oudelijk Reglement. Deze organen
komen bovendien sTie;:hts eenmaal in de struktuur voor,
zodat deze organem 111un eigen funktie en taak naar behoefte naden' kunnam uitwerken binnen de formee 1 vastgelegde bepalîngen. me organen, die meerdere malen in de
organisatiestruktii!JIW voorkomen, Algemene Regio-vergaderingen, Algemene IJ.\1folelingsvergaderingen, b,ijzondere. ledenvergaderingen m de bijbehorende besturen, zijn
eveneens in de Subten en het Huishoudelijk Reglement
genoemd, doch ·het ii$ nuttig de funkties en taken .van
deze organen, waarwan ook de samenstelling veel vul di g
wijzigt, nader uit te werken. Dit voorstél beperkt zich
tot de laatstgenoemPa organen.
·
r

c

1. Refio. De funktie van de regio en van de ARV is als
vo gt samen te vatten~
a. een regio verenigt a 11 e leden van D'66 die w_onen
b1nnen het door het hoofdbestuur voor die regio
vastgestel~ gebied
b. het hoogste besluitvormende orgaan binnen de regio
is de Algemene Regiovergadering (ARV)
\c. de ARV'geeflt de vertegenwoordiging (zowel binnen
de partij a]s naar buiten) van de regio, alsmede
de zorg voo,r de organisati.e en de dagelijkse gang
van zaken biitlllmren de regio in handen' van een daartoe door haar gekozen en te controleren regiobestuul"
,
·
d. de regio. holll!ltt zich - uitgaande van de doelstel-:
lingen van D'66 - vooral bezig met:
- het tot stand brengen van een politiek programma en het voorbereiden van de kandidaatstelling,
beide met het oog op de verkiezingen voor de
Provinciale Staten
het bevorderen van de·verkiezing van D'66-leden
in de vertegenwoord i gen de 1i chamen
·.
- bestudering van- en diskussie over politieke
problemen
- de ondersteuning van de frakties in de vertegenwoordiqende lichamen, met name in de Provinciale

(2) ~olitieke aang~legenhe~en zoals
- het (doen) samenstel,len, ter diskussie stellen en doen vaststellen van het verkiezingsprogramma VOör de Statenverkiezingen ,
- het bevorderen van de algemen1= politieke
diskussie
- het vaarbereiden van de diskussie en besluitvorming ove'r onderwerpen die,op cje.
ALV's aan de orde worden gesteld
b. het organiseren van politieke evenementen van·
a 1gemener strekking zo a 1s spreekbeurten en ver-.
kiezingsbijeenkomsten
c. het verzorgen van de kommunikatie met de leden
enerzijds en andere partijorganen anderzijds
d. het vertegenwoordigen van de regio zowel binnen
de partij als naar buiten
e. het bevorderen van de 'ondersteuning van de fraktie in de Provinciale Staten
f. het verrichten van andere noodzake.l i jke bestuurlijke aktiviteiten zoals:
- werving en beheer van geldmiddelen
- bevorderen van het oprichten van afdelingen
in zg. 'witte gebieden'
- beheer van de ledenadministratie
- koördineren van verkiezingscampagnes
verzorgen van publiciteit
-het beheer_van een regioarchief
3. Afdelirig. De funktie van.de.afdeling en van de AAV
kan als volgt worden samengevat:
a. een afdeling verenigt all~ leden van D'66 die wonen binnen de grenzen van één gemeente of van ·
meerdere aan elkaar grenzende gemeenten
b. het hoogste besluitvorm~nde orgaan bin'nen de -afdeling is de Algemene Afdelingsvergadering (AAY)
c. de ,AAV geeft de vertègenwoordiging van de afdeling (zowel binnen de ~artij als naar buiten)
alsmede de zorg voor de organisatie en de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling in handen van een daartoe door haar ge~ozen en te controleren afdelingsbestuur
d. de afdeling houdt zich -uitgaande van'de doelstel.1i ngen van D'66- vooral bezig met
-.het tot stand brengen van een politiek programma
en het voorbereiden van de kandidaatsten ing,
?eide me1; het oog op gemeenteraadsverkiezingen
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- het· bevorderen van de verkiezing van D'66-leden
. - in de vertegenwoordigende 1i chamen
- bestudering van- en diskussie over politieke
pt:ob1 emen
_
_
_
- de ondersteuning van de frakties in vertegen-'
woordigenèle lichamen, in het bijzonder in de
gemeenteraad
· - bestu9ering, diskussie en besluitvorming over
partiJ-interne (organisatorische- 'c:q. bestuurs )aan ge legenheden
- het bevorderen van de kommunikatie tussen leden
en ki.ezers in het gebied van de afdeling c.q.
het stil"ule-ren van deelname aan partijaktiviteiten.
·
I
4:- Afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur houdt zich in
het algemeen bezig met het (doen,) voorbe.r.eiden, koördinerEm en stimuleren van eerdergenoemde afdelingsaktiviteiten. Het afdelingsbestuur doet di:t-in het
bijzonder door:
a. liet (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de AAV
-en wel vanwege:_
·
(1) organisatorischeaangelegenheden zoals:
- het instellen van een programmacommissie,_verki ezi ngscommi ssi.e, campagnecommissie,
kascammissie etc.
het verkiezen van leden van het afdelingsbestuur
de samenstelling van de kandidatenlijst
voor dé gemeenteraadsverkiezingen
- het instellen, van andere noodz.akelijke
overlegvormen en bijzondere ledenvergaderingen
- het beoo.rdelen van bestuürsaktiviteiten,
in het bijzonder het financieel beheer
(2) politieke aangelegenheden zoals:
- het (doen) samenstellen, ter diskussie stellen en doen vaststellen van het verkiez,in-gs- programma voor de gemeenteraadsverkiezingen
-het bevorderen van de algemene politieke·
diskussie
.
- het voorbereiden van de d_is.kussie eh be- '
sluitvorming o.ver onderwerpen die op de
ALV en ARV aan de orde worden gesteld
b. het organiseren van politieke evenementen van.
algemene ·strekking zoa1s spreekbeurten en ver,
kiezingsbijeehkbmsten
c. het ver:zorgen van de kommunikati.e met de 1eden
enerzijds en met andere ~artijorganen anderzij,lis
d. het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de partij als naar.buiten '
e. het bevorderen van de ondersteuning van de fraktie
, in·de qemeenteraad
f. het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlijke aktiviteiten zoals:·
werving en beheer van geldmiddelen
- beheer van de ledenadministratie
- koördineren van verkiezingscampagnes
- verzorgen van publiciteit
- .beheer van een ~fdelingsarchiqf
- bevorderen van de ledenwerving
- introduceren van nil~uwe leden.
5. BijzQndere lèdenvergaderingen. In delen van regio's
Öf afdelingen, waar rechtstre_eks gekozen lichamen
in het openbaar- bestuur bij wet worden bestendigd,
dienen bijzondere ledenvergaderingen (B~V's) te
funktioneren. De instelling hiervan dient door de
ledenvergadering van het naasthogere niveau, t.w.
de ARV of de AAV, te worden goedgekeurd.
Het betreffende regiobestuur of het betreffende af:..
delingsbestuur neemt in eerste instantie het initiatief tot. het bijeenrbapen van een dergelijke bijzon-

dere ledenvergadering, wanneer hiertoe aanleiding
bestaat. De betreffende BLV kiest een bestuur, dat
primair belast is .met de taken, die direkt verband
houden met het bestaan vàn het betreffende vertegenwoordigend lichaam. De BLV rieemt geen taken van de
ARVof AAV's over; die geen direkte relatie hebben
met het bijzondere vertegenwoordigend lichaam.
De BLV, verenigt alle leden van D'66, die wonen binnen_ het gebied, dat het bijzonderevertegenwoordigend
_
_1
lichaam kiest.
De BLV houdt zich - uitgaande van de doelstellingen
van D'66 - bezig met:
·
- het tot stand brengen van1 een politiek programma
en het voorbereiden .Van de kandidaatstelling V00r
het bijzondere vertegenwoordigend lichaam
-het bevorderen van de verkiezing van D'66-leden in·
het vertegenwoordigend lichaam ·
- bestudering van- en di_skussie over politieke problemen in het bijzonder mêt betrekking tot het
we.r'kterrei n van het,. \lertegenwoordi gend 1i chaam
- de ondersteuning van de frakti.e in het .vertegenwoordigend lichaam
- het bevorderen van de _kommunikatie tussen kiezers
en gekozen vertegenwoordigers in het- betreffende
gebied.
Het BLV-bestuur houqt zich in het algemeen bezig m~t
het (doen) voorbere i den, koördi neren van eerdergenoemde aktivitèiten. Het bestuur doet dit in het
·
bijzonder door:
a. het (geregeld en tijdig) bijeenrÓepen van de BLV
en we.l vanwege:
( 1) organi sa tori sche aan ge 1egenheden z'oa 1s: het instellen van een programmacommissie,
verki ezi ngscomm.i ss ie, campagnecommissie,
kascommissie etc.
-het verkiezen van leden va11 het.BLV-bestuur
-·de samenstelling van qe kandidatenlijst
voor de -ve-rkiezing van het. bijzondere vertegenwoordigend '1 ichaam.
·
· ·
'" het instellen van andere nood_zak-é 1ij ke ove~
legvormen
het bevorderen van bestuursaktiviteiten in
het bijzonder het'financieel beheer.
(2) politieke aángelegenheden zoals:
- het (doen) samenstellen, ter diskussie stellen en doen vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de verkièzingen van het bijzondere vertegenwoordigend. 1i chaam
·
- het bevorderen van de algemene politieke
diskussie
b, het vertegenwoordigen van de BLV zowel binnen de
partij als naar buiten
·
c. het bevorderen van de ·ondersteuning van de fraktie
in, he~ bijzondere vertegenwoord i ge'nd 1i chaam
d. in regelmatig en intensief overleg met het bestuur
van de regio of afdeling, waartoe het gebied behoort:
· ·
·
·
- het organiseren van po 1i ti eke evenementen van .
algemene strekking zoals. spreekbeurten en ver.kiezingsbijeenkomsten
,.. het verzorgen van de kommunikatie met de leden
-enerzijds en met andere partijorganen anderzijds
- het verrichten van andere noodzakelijke bestuur1ij ke/ akti vi te i ten ;zo a1s werving, en beheer van
geldmiddelen, beheer van de ledenadministratie,
koördineren van verkiezingscampagnes, verzorgen
van pubHciteit en het beheer van een archief,

l
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De Algemene Ledenvergadering van D'66 in kongres bijeen
op 26 en 27 okiobér 1979 te Utrecht,
heeft kennis genomen van de nu twee en een half jaar
durende d1skussie 1n de partij over D'66-grondslagen;

TOELICHTING bij •lli' "GRONDSLAGEN"-DISKUSSIE

'.'

l

I

~-

Bij de diskussi.e" die de afgelopen t\'{ee jaar met be- .
trekking tot de IID"66-begin-selen is gevoerd, hebben deelnemers vrijwel stteeds de principiële vraag opgeworp~n
hoe D'66 ov.er hett verschij-nsel grondslagen zou moeten
denken. Deze vriliR<J) is binnen D' 66 niet zonder betekenis.
H~t hebben- van ~inselen - het zijn van een beginsel'"
partij - is .binmem1 en buiten onze gelederen steeds een
omstreden punt. W"66 wil goede oplossingen vinden en
met twee benen ~de grond blijven staan en bij de tijd
blijven, daarbij lilliet gehinderd door beginselen, die
boven de tijd en de mensen die in die tijd_ leven,
worden gesteld.
Dit neemt niet weg, dat D'66-ers over een aantal belangrijke zaken gemeenschappelijke opvattingen hebben
·en dat zij zich kunnen vinden in de konsekwente lijn
van handelen die onze partij kenmerkt. D'66-politiek is,
zoals ,het Signalement zegt, een manier van denken en
van doen. Die manier bindt D'66-ers aan elkaar en
onderscheidt D'66 van andere partijen. Een nauwgezette
analyse van dat gemeenschappelijke levert belangrijke
opvattingen op over zwaarwichtige maatschappelijke verschijnselen. De beschrijving van die opvattingen geeft
weer wat voor D'66-denken en -handelen als basis dient,
maar is het daarmee .ook grondslag geworden?
·
Voor de beantwoording vatl die vraag kan mèn te rade gaan
bij de zuivere beteke~is van het woord "grondslag" en
daaraan uitgebreide en interessante beschouwingen wijden
Het Hoofdbestuur héeft dat gedaan en is daarbij o~er
tuigd tot de konklusie gekomen, dat grondslagen eeri
gewicht en een karakter hebben, die dicht in de buurt
van dogma's komen~ Dat wil het Hoofdbestuur hoe dan ook
voorkomen.
.Het is goed erop te wijzen, dat het hierbij niet slechts
om een woordenspel gaat. D'66 staat op grond vari haar_
opvattingen over ·demokratie en vrijheid een open en
tolerante samenleving voor. Principiële tolerantie vereist, dat men de eigen opvatting niet vanwege zijn
waarde op zichzelf of zijn bijzondere afkomst hoger
schat dan die van een ander. En dus ook niet een waarde
toekent, die ·een diktaat voor de toekomst en voor ande..:
ren inhoudt. De D'66~opvattingen komen daarom to~ stand
via voor iedereen toegankelijke demokratische procedures en hebben de waarde die daarbij hoort.
Grondslagen overtreffen naar hun aard dit gewicht en
passen daarom niet in het D'66-denken.
·
De ~iskussie over grondslagen in de partij heeft veel
opgeleverd aàn verdieping van D'66~opvattingen.
Dit mag niet _verloren gaan en levert een goede bijdrage
aan de profilering van 0'66 in de Nederlandse politiek.
Deze ideeën moeten echter wel de plaats, d_e zwaarte en
de betiteling krijgen die ze verdienen en niet meer dan
dat. Het Hoofdbestuur stelt daa.rom het kongres voor de
aktiebeginselen te verrijken met de resultaten van de
partijdiskussie, de benaming van het geheel aan te passen en het idee van grondslagen af te wijzen.·
Een en ander is neergelegd in de bijgevoegde HB-resolutie I en de nieuwe tekst voor Deel I van het Beleidsprogram, die ter goedkeuring aan het najaarskongres 1979
worden voorgelegd.
Hein van Oorschot,
vice-voorzitter politiek.

overweegt dat de diskussies een verdieping hebhen opge.:.
.leverd van wat D'66-ers bindt en wat D'66 van andere
partijen onderscheidt en dat de-resultaten hiervan een
weerslag behoren te vinden in het Beleidsprogram;
besluit Deel I van het Belei~sprog~am (Aktiebegi~sel~n)
zodan1g aan te passen, dat de belangrijkste result~ten
van de diskussies over grondslagen in de partij daarin
een plaats kunnen vinden;
vra_éi_g_1;_ de Programmacommissie om na inhoudelijke vastvan de ~oorgestelde concept-tekst door dit .
kongres' die progranima-onderdee 1 tekstuee 1 definitief
vorm te geven;

~ng

en gaat over tot de orde van .de dag.

UITGANGSPUNTEN VOOR DENKEN EN HANDELEN VAN D'66

1.

Ten eerste
Demokratie staat voor D'66 centraal. Het individu wordt
gezien als 'mondige· burger, in staat om verantwoordelijk-heid te dragen voor zichzelf en voor de gemeenschaR
waarin hij leeft. In . een demokrati!;che maatschappij kunnen _alle individuen deel hebben aan beslissingen die
iedereen raken.
Voo~ D'66 is demokrat~e een ethische houding, die openheid en verdraagzaamheid eist tegenover anderen.· Het is
een doel ên een middel bij politiek handelen.
Demokratie is. een doel, omdat de demokratische manier·
om machtsverhoudingen, zeggenschap, invloed en kontrble
te regelen, op menig terrein nog niet gerealiseerd is.
De ethische houding is dan ook nog geen gemeengoed.
Demokratie is voor D'66 een middel, omdat het de beste
rnethöde van besluitvorming biedt en omdat het principe
van "one man, one vote" de uitdrukking is v.an een
rechtvaardigheid die .wij voorstaan.
Dat in een demokratie "de -meeste stemmen gelden:•, is
een spe~regel die leidt tot samen beslissen, maar deze
mag nooit zo gebruikt worden dat daardoor de demokratie
zelf in gevaar wordt gebracht. In dat geval immers kan
er, ook al betreft het meerderheidsbeslissingen, geen
sprake meer zijn van demokratisèhe besluiten.
Demokratie is pas DEMOKRATIE als zij zichzelf in stand
houdt, door juist ook het recht van de minderheden te
erkennen en te honoreren.
Demokratie is geen nieuw geloof. Demokratie is een hoopgevend en riskant avontuur, begonnen in een tijdperk
waarin het individu zich ging emanciperen, dwars tegen
paternalistisch~ en oligargische tradities in,
Dagelijks nog,ontdekken ~ij in dit voortdurende emancipatieproces nieuwe aspekten die onze politieke aandacht
waard zijn en die wij daarom in ons politieke programma
tot uitdrukking brengen.
'
D'66 staat een positieve en principi!le tolerantie voor~
als uitdrukking van de openheid en dé verdraagzaam~eid
die direkt met de demokratie samenhangen. Dat wi.l zeggen
dat wij de gelijkwaardigheid erkennen van de door ieder
individu of enige demokratische politieke partij gehanteerde beginselen.
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Eén eis stellen wij dus wel aan de beginselen van anderen. namelijk dat ook zij op hun beurt de opvattingen ·
,en ideeën van anderen respekteren.
Veelvormigheid van opvattingen binnen een samenleving,
en, ook de botsing van die opvattirigen, kunnen het in~
zicht verdiepen en tot betere gezamenlijke besluitvorming leiden. Wij aanvaarden yerschil in uitgàngspunten
niet slechts uit welwilleridheid, maar omdat wij de
fundamentele gelijkwaardigheid van mensen erkennen.
,Onze opvattingen liggen niet onwrikbaar verankerd. in
dogmatische geschriften, maar staan steeds voor dlSkussie open en de samenstelling en uitleg ervan is aan het•
gezamenlijk oordeel van alle leden onderworpen.
D'66 tovert geen beginselen uit een hoge hoed, maar
komt volgens kontroleerbare, openbare p_rocedures tot
uitgangspunten voor haar polit~eke handelen.
2.

Enkele·belangrijke begrippen
Voorop staat. dat politiek handelen slechts zinvol kan
zijn, als het gericht is op handhaving en verbetering,
van de individuele ontplooiingsmogelijkheden. Keuzes
moeten in vrijheid en verantwoordelijkheid geschieden,
nàar eigen inzicht en' overtuigin·g, 1n solidariteit met
d~ medemens en zonder enige diskri,minatie van anderen.
De vrijheiden verantwoordelijkheid van mensen wordt
bedreigd door de mach_t die anderen over hen ui toefenen
en die wij gezamenlijk ove.r hen laten u,itoefenen.
Nu is macht op zichzelf goed noch slecht. Macht is nodig
o~ allerlei zaken te kunnen·regelen. Maar macht kan
korrumperen, kan uit de hand lopen. Eén van de voornaamste opgaven van de' demokratie is steeds de aan indiViduen, groepen o:F de gemeenschap gegeven inacht te kontral eren en waar nodig te körri geren of te herverde 1en,
r1achtsui toefen i ng kan immers de openheid ten i et doen; de
vrijheid en gelijkwaardigheid aantasten, de demokratie
verzwakken.
.
.
He~ is niet alleen het sterke invididu dat op onaanvaard·
bare wijze macht kan ui toefenen. Ook in onze moderne
( gebur'okrati seerde) verzorg; ngsstaat schuilt dit gevaar.
omdat er overheidsmonopolies op sociaal, kultureel en
ekonomisch terrein ontstaan. zoals die ook bij bedrijven
en instellingen tot stand .komen.
Zelfs als de monopolies via formeel juiste, demokratische
meerderheidsbeslissingen tot stand komen, dan nog achten
wij het resultaat verwerpelijk zolang niet voldoende
demokratische kontrole daarover wordt uitgeoefend, omdat
het de kie111 in zich draagt van ekonomische, social.e of
kulturele terreur. ~1onopolies beper:ken de mens in zijn
keuzemogelijkheden en bedreigen daardoor zijn vrijheid.

Het is een zware opgave om de kollektiev~ regelingen
steeds te !Jeperken tot wat werkelrijk gemeenschappelijk
is, en de pluriformiteit steeds te waarderen als verscheidenheid van individuele. opvattingen. Maar als we
daarin slagen, is dit spanningsveld een bron van individuele en sociale ontwikkeling.
We,gaan ervan uit, dat in en ten behoeve van dievrijheid mensen de kans wordt geboden zich te ontplooien,
hun kwaliteiten te ontwikkelen en uit te bouwen.
f·1aar D'66 eist dat niet van de medemens als tol aan de
moderne prestatiemoraal, of omdat h.et een "hogere p1icht.
zou zijn. Wel is het bieden van de mogelijkheid daartoe
onverbre~elijk verbonden aan onze opvattingen over vrijheid en gelijkwaardigheid.
.
Mensen zijn niet gelijk. Maar D~66 verzet zich ~rtege~.
dat deze ongelijk~an mensen vertaald wordt in maatschappelijke ongelijkwaardigheid. Dat systeem is zo
van ze 1fsprekend gaan funktioneren, dat mensen om à 11 erlei redenen niet meer als gelijkwaardig worden beschouwd
en daardodr bijvoorbeeld met dezelfde kansen krijgeh.
Een samenleving die ~o funktioneert, schept ongemotiveerde-ondergeschiktheid, tergende afhankelijkheid en
veroorzaakt een demokratie ·op drijfzand. Eén van de
belangrijkste politieke opgaven is: het.vrijheid bieden
aan de 111ens en het blijvend mogelijk maken van die vrijheid.
·
Gelijkwaardige mensen met een gelijkwaardtg oorde~l zijn
de bestaansvoorwaarde voor de demokratie.
Niet-identieke.mensen, met verschillende wensen en
opvattingen, scheppen de pluriformiteit in onze samenleving. Zo'n veelvormige samenleving komt beter tot ·
afgewogen beslui ten. ~~eer verscheidenheid van mensen·
geeft meer evenwaardige bronnen voor maatschappelijke
ontwikkeling. Een b~langrijk deel van de kreativiteit
en dynamiek i•n onze. demokratie is hieruit afkomstig.
De kwaliteit .van een demokratie staat of valt met de·
mate waarin zorg besteed wordt aan degenen die er (nog)
niet volledig in kunnen participeren.
Solidariteit is voor 0'66 geeh liefdewerk, geen betutte·
lend d1ktaat, geen stellingname in .een onontkoombare
klassenstrijd. Solidariteit is een houding uit respekt
voor de'evenwaardige burger. Wanneer solidariteit de
geliJkwaardigheid en zelfstandigheid van elke burger,
nièt als uitgangspunt neemt, mag zij geen solidariteit
heten.
D'66 beschouwt de demokratie niet als e~ kortebaandraverij. Po.litiel< handelen faalt, wanneer het voldoet '
aan allerlei fraaie en aktuele eisen, maar daarbij de
toekomst vergeet.
·
.
Als de demokratie ons veel waard is - én dat is ze dan moeten we vooruit kijken. Als wij onze samenleving
riu zo inrichten, dat wij voor de mensen die na ons
komen de demokratie in al zijn facetten,niet de k~ns
geven te funktioneren, dan handelen wij niet volgens
de primaire eis van de demokratie:,zichzelf in stand
te houden. Ons handelen van vandaag is erop gericht
ruimte te laten aan de· toekomstige bur~ers, zodat die
in vrijheid hun eigen gelijkwaardige samenleving kunnen
'inrichten.
·

D'66 vat vrijheid niet op in de eng-liberale visie, die
"vrijheid van dwang" centraal stelt. Het gaat ons om de
vrijheid tot allerlei zaken, de vrijheid die ru1mte ·
schept. ATieen die vrijheid leidt tot vrije keuzen en
alleen. dat' is wezenlijk voor de demokratie.
Niêt elke vrijheid is en blijft steeds onaantastbaar.
'Onaantastbaar tijn uiteraard wel onze in de wet vastgelegde grondrechten. Het kan echter gebeuren dat andere
van onze vrijheden beperkt dienen te worden om de
vrijheden van anderen mede te waarborgen.
D'.66 heeft geen algemene oplossing voor het aangeven van 0'66 is zich voortdurend bewust van de samenhang van de
de grenzen daartussen.
ontwikkelingen in Nederland en in de wereld.
Burgerlijke ongehoorzaamheid zal steeds moeten worden
Internationaal denken en handelen•mag niet uitsluitend
opgevat als een signaal dat mensen deze grenzen over. ger1cht zi~n op het nationale voordeel. Ook in interschreden achten en zal dan ,ook serieus moeten worden ,
nationaal verband geldt voor D'66. dat aan alle handelen
.bezien.
solidariteit, gelijkwaardigheidsbeginselen, vrede- ·
lievendheid en vrijheidsrechten ten grondslag dienen
Op de grens tussen individuele vrijheid en kollektieve
te )iggen. · ·
·
samenleving ligt een spanningsveld. Kollektief en individu kunnen echter alleen maar dankzij elkaar bestaan,
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3.
D'66, Politiek voor vandaag
3.1. Algemeen
De tijd van ongebreidelde industriële groei is voorbij.
Het is niet all een noodzakelijk, maar ook maatschappelijk aanvaard, dat de politiek systematisch ingrijpt
in de ekonomische ontwikkeling, als uitdrukking van·de
bewuste verantwoordelijkheid van de hele samenleving
voor de ekonomische situatie.
Mens.en samenleving staan voor nog niet te overziene
ontwikkelingen en meer dan in het verleden zal onze
aanpak beslissend zijn voor nu en later.
D'66 beseft dat de huidige ontwikkelingen een dynamiek
vertonen, die in toenemende mate zal gaan verschillen
van de ons vertrouwde. De politieke· beoordeling en ·
benadering van deze dynamiek, dient da_arom vo 1gens
andere dan tot nu toe gehanteerde normen te geschieden.·
Vóór alles stellen wij vast, dat het werken volgens
een blauwdruk of een utopisch maatschappijbeeld grote
gevaren oplevert en vrijwel zeker heel weinig oplossingen. De veranderende dynamiek brengt met zich mee, dat
vele ons nu logisch lijkende ingrepen averechtse
gevolgen zullen gaan krijgen. 0'66 is daarom van oordeel dat het politieke handelen gebaseerd dient te zijn
op de in de paragrafen. hiervoor beschreven globale.
hoofdlijnen, die in het politieke samenleven aan de
hand van de ontwikkelingen nader moeten worden uitgewerkt.
In de achter ons liggende perioden is er een groot
scala van maatschappelijke samenwerkingsvormen en
collectieve regelingen in het leven geroepen. Ondanks
de·goede bedoelingen is juist daardoor het individu
steeds meer in de verdrukking gekomen. D'66 streeft
daarom naar een maatschappij en naar organisatievormen,
die voor. mensen te overzien zijn en waarin persoonlijke
relaties worden beschermd tegen de ontmenselijkende
werking van het onpersoonlijke "apparaat". Hoewel aan
veel maatschappelijke vraagstukken een verdelingsprobleem ten grondslag ligt, moet niet uit het oog verloren worden dat met name de menselijke samen~1erking
daarbij gewetensvolle aandacht verdient, willen wij
niet aan maatschappelijke verbrokkeling en ontbinding·
ten onder gaa.n-.
3.2. Internationale verhoudingen
Voor Nederlandse staatsburgers hangen de (on)mogelijkheden op allerlei gebied in aanzienlijke mate af van
de ontwikkelingen in de'wereld buiten onze landsgrenzen
Hoe kleiner land hoe meer buitenland en het is zinl~os
en onverstandig deze relatief grote internationale
afhankelijkheid te ontkennen.
D'66 is zich hier wel ~an bewust en zal daarom steeds
en op alle terreinen waar dat nodig is, de internationale integratie bevorderen. Niet in de laatste plaats
komt dat in ons Europese programma en ons denken over
de Europese Gemeenschappen tot uitdrukking.
Het recht op een menswaardig bestaan geldt voor alle
wereldburgers. D'66 zal zich steeds inzetten voor die
volkeren of bevolkingsgroepen, .die hun elementaire
rechten niet kunnen realiseren. Een ruimhartige poli-.
tiek tegenover de derde wereld en een zorgvuldig volgen
van de ontwikkelingen in landen waar de mensenrechten
niet (volledig) nageleefd worden, vannen b1ee belangrijke pijlers voor de internationale D'66-politiek.
Alle pogingen om een menswaardige wereld tot stand te
brengen, kunnen in één klap vernietigd worden als
spanningèn tussen staten tot gewapende conflicten
leiden. Oorlogen - en dat ge-ldt Zeker voor een wereldwijd conflict - zullen steeds meer voor lange tijd het
radikale einde betekenen van wat met zoveel moeite is

opgebouwd. De gruwelijke vernietigingskracht van het
moderne wapentuig, vormt dan ook een permanente dreiging
0'66 kiest voor een aktieve vredespolitiek, die gericht
is op het voorkómen en wegnemen van tussen mogendheden
gegroeid wantrouwen en spanning. Alleen zo'n politiek,
èn de moed om te zoeken naar nieuwe, niet steeds zekere
wegen, kunnen hier een oplossing brengen.
3.3. Bur_gers. en overheid
De ontpiooiingsmogelijkheden van de mens hangen in
belangrijke mate af van zijn omgeving in de ruimste zin.
Tussen individu en omgeving bestaat een wisselwerking,
die de kwaliteit van het menselijke bestaan bepaalt ..
De beheersing en besturing van deze wisselwerking, dient
de doelstelling te zijn van de overheid als drager van
collectieve bevoegdheden, zich bewust van haar plicht om
·recht te doen aan de maatschappelijke veelkleurigheid.
Verouderde machtsstrukturen moeten daartoe worden afgebroken en nieuwe organisatievormen opgebouwd, waardoor
a11 e burgers meer bij de bes 1uitvorming worden betrokken,
zodat naast de technisch-ekonomische, àok de sociale
doelmatigheid tot zijn recht komt.
3.4. De industriële samenleving
D'66 aanvaardt de industriële samenleving als een gegeven, maar is van oordeel dat de ontwikkeling van deze
samenleving onheilspellende nevenverschijnselen heeft
opgeroepen, die een verdere evolutie van de mens en zijn
ontplooiingsmogelijkheden fundamenteel bedreigen.
Tot deze verschijnselen, die intussen het karakter van •.
hocfdprob 1emen hebbeo aangenomen, rekent D'66 a11 ereers t
de dreigende maatschappelijke ontreddering. Deze uit
zich in het afnemen van de traditionele werkgelegenheid
en het (mede daardoor) toenemen van egoïsme, dat de
menselijke solidariteit en het sociaal funktioneren van
mensen bedreigt.
Van gelijke orde is de technologische en industriële
wildgroei, waardoor het natuurlijk milieu wordt afgebroken en de levenskansen voor toekomstige generaties
ernstig gevaar lopen.
·
Bestrijding van deze verschijnselen door het scheppen
van sociaal gunstige voorwaarden en een zorgvuldig
beheer van het bedreigde milieu, hebben daarom voor
0'66 een prioriteit die ver uitgaat boven die van verdere produktiviteitsstijging en vergroting van de materiele welvaart. Daarbij moeten wij wel rekening houden met
het ervaringsfeit, dat de ekonomische mogelijkhedèn van
ons land in beslissende mate afhangen van onze concurrentiepositie op de wereldmarkt. Het beleid met betrekking tot onze industrie mag daarom haar rentabiliteit
en haar concurrentiemogelijkheden op de wereldmarkt niet
zodanig aantasten, dat daarmee haar 'voortbestaan in
gevaar komt. ·
3.5. Hoe nu verder?
Ook in de toekomst zullen tal van omschakelingsproblemen
ontstaan. In de eerste.plaats is hierbij te denken aan
de onvermijdelijke toepassing van arbeidsvervangendè.
technieken, zoals de "chips". In de tweede plaats noopt
de energiecrisis tot ingrijpende wijzigingen in ons
produktiestelsel en in onze consumptiepatronen, waarbij
D'66 niet alleen wil streven naar een systematische '
aanpak van de ontvJikkeling van alternatieve energiebronnen, maar evenzeer aan het bevorderen van besparingen
op het energieverbruik. Deze en dergelijke ontwikkelingen zulleri de zwaarte van het v1erkloosheidsprobleem. in
de komende jaren zeker niet verm~nd~ren. D'66 is van
oordeel, dat deze problemen niet alleen voor rekening
mogen komen van de direkt-betrokkenen, maar een opdracht
en uitdaging moeten zijn voor de gehele samenleving.
Produktiviteitsverhoging in de produktiesektor is alleen
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nog toelaatbaar, wanneer deze în het sociaal-culturele
veld nieuwe ontplooiingsmogelijkheden biedt. Deze moge.lijkheden zullen echter pas dan re~le betekenis hebben,
~ls zij indiv,dueel en naar eigen i~zicht kunnen warde~
gerealiseerd. In het licht van het voorgaande wil D'66
in de produktiesektor (industrie- en dienstensektor)
onder meer streven naar:
- humanisering van de arbeid;
,
- bestrijding van onnatuurlijke ~enselijke slijtage in
het arbeidsproces;
- aanp'assing van de produktie aan de eisen van het
natuurlijk milieu;
- aanvaarding van de noodzaak a,lternatieve energiebronnen te ontwikkelen e.n besparingen C1P het energieverbruik te realiseren;
.
- bestr1jding van de strukturele werkloosheid, o.m. via
betere verde 1i ng van het werk door mi dde 1 van arbeî ds, tijdverkorting en deelbanen, variabele pensionE!ring
naar eigen keuze en een beter evenwicht tussen produkttonele en sociaal-culturele sektor;
en in de sociaal-culturele. sector naar:
- vermindering van de invloed. van theoretiséh specialistische deskundigen en versterking van de rol van
praktijkdeskundigen; .
het overzi eh te 1ijker e'n dus bereikbaarder maken vat:~
alle welzijnsvoorzieningen~
·
versterkihg van de positie van de eliint tegenover
ambtelijke diensten en hulverlenende instanties;
verruiming van de mogelijkheden tot zeggenschap over
het beheer vah sociaal-culturele voorzieningen en
verdere decentralisatie hiervan.
·

wonen en werken brengen een steeds groeiende ver.pl aats i'ngsbehoefte met zi eh 'mee. Deze heeft een
steeds meer ·ruimte-opslokkende en ~versnipperende
infrastruktuur voor verkeer en vervoer tot gevolg.
2. De behoefte a~n ruimte voor het wonen blijft zich
uitbreiden. Dit betekent voor stedelijke gebieden
dat door de steeds verder afnemende beval kings-.
'dichtheid per ha. het draagvlak voor zowel de
dagelijkse voorzieningen (b.v. openbaar vervoer,
onderwijs) a1s de. ni et-~agel'ij kse voorzieningen,
(b.v. bepaalde kulturele en rekreatieve voorzieningen) steeds meer ·uitgehold wordt.
De neergang·van de steden wordt nog versterkt doordat voor a1 de soci a1e middengroepen - vaak ge,dwongen door het gebrek aan geschikte huisvesting de steden verlaten.
·
·
3. 'In landelijke gebieden leidt suburbanisatie, naast
de al gesignaleerde en nog te noemen problemen, tot
een grote verandering, die ontwri chte.nd kan werken
op de b~staanqe sociale verhoudingen.
4. De steeds toenemende verplaatsingsbehoefte en
-noodzaak heeft vooral een sterke groei van het
autoverkeer tot gevolg gehad. Dit leidt tot een
onv~rantwoord energiegebruik en een toenemende
overlast:
·
5. Het huidige ruimtelijk-ordeningsbeleid is nog
steeds in hoofdzaak afgestemd op het gezin
- terwijl een aanzienlijk deel van de bevolking
niet in gezinsverband woont - en op het traditie~
nele' rollenpatroon van de man die het huis verlaat
om te werken en de. vrouw die een verzorgende funktie thuis heeft.
Bit alles gebaseerd op het besef, dat onze samenleving
Een vergroting van maatschappe 1ij ke. ontplooi i n'gsalleen leefbaar kan blijven door bewuste vernieuwing,
mogelijkheden voor alle mensen, bij een groeiende
zowel in de produktieve als in de sociaal-culturele
hoeveelheid vrije tijd, zal in toenemende mate
sfeer. Een .vernieuwing die zich richt op "beter" in
geremd
worden door onder meer het afstandenplaats van "meer", op kwaliteit boven k)'lantiteit.
vergrotende en op het gebruik van de autoafgestemD'66 wil geen schaalvergroting - met méér produktie,
de ruimtelijk beleid. Dit geldt met name voor die
méér concumptie, méér vervuiling, méér afbraak en uit-.
mensen die niet over een auto beschikkèn.·Een der,putting, méér on'veiligheid, onzekerheid en sociale
geli-jk beleid zal ander"zijds ook meer mensen tot
ontbinding- maar vernieuwing in een menselijker samenautogebrui.k dwingen, met alle ongewenste gevolgen.
leving. met·een democratischer besluitvorming.
van dien.
Werken, leren, wonen en ontspannen moeten beter verdeeld
worden over mensen, ge bi eden, 1evenspert odes. Arbeid
' DOELSTELLINGEN
moet zi nvo·ll er worden, we moeten de natuur beter beheren
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3.1. 2.

BE LEIDSPROGRAM
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
CONGRESSTUK ECD 5

INLEIDING
3.1.1.

·Ruimtelijke ordening is één vari de instrumenten waarmee het·welzijn van de samenleving kan worden bevorderd
Het schept de ruimtelijke voorwaarden voor menselijke
akti viteiten, z.oa 1s wonen, werken en het .gebruik maken
van voorzieningen in ·hun onderlinge samenhang, en voor
de mate waarin het leefmilieu gezond, aantrekkelijk en
yeilig'ka~ zijn.
·
Ook het ruirrftelijk-ordeningsbeleid dat D'66 voorstaat
moet bijdragen aan de voorwaarden ter ontwikkeling van
een samenleving, waarin alle individuen gelijkwaardige
ontp1ooiingsmogel ijk-heden hebben. Wij moeten daarbij
beseffen dat het Mtuurlijk milieu beperkingen oplegt
en dat zijn hulpbronnen eindig zijn.
In de hu.idige ontwikkelingen kunnen de volgende
knelpunten·gesignaleerd worden: ,
1. Een snel toenemend beslag op de aanwezige ruimte
per hoofd van de bevolking voor sociale en ekonomische aktiviteiten. Veel steden en dorpen breiden
zie~ sterk uit; dit geldt eveneens voor bedrijfsterreinen. De toenemende afstanden tussen met name

Dit alles in aanmerking genomen,.hanteert D'66 de
volgende doelstellingen voor het ruimtelijk-ordeningsbeleid.
1
1. Het zoveel mogel.ijk in en nabij de steden con-centreren en integreren van aktiviteiten als wónen en.
werken (tenzij dit ernstige overlast veroorzaakt) en
het·gebruik maken van voorzieningen (i~klusief de
rekreati eve).
'
·
Hierbij dient de groei van het individuele ruimte. gebruik - en ook dat van bedrijven en dat van
verkeersvoorzieningen - teruggedrongen en een
aantrekkelijk woon-werk-voorzieningenmilieu gekreëerd
te worden; regionale en lokale stedelijke strukturen
dienen gebaseerd te zijn op het gebruik van het
openbaar vervoer. ;
2. Het voeren van een ruimtelijk-ordeningsbeleid qat er
toeleidt dat het energieverbruik zo laag mogelijk
is. Mogelijkheden om tot een ruimtelijke struktuur
te komen die energiebesparend werkt, dienen onderzocht te worden.
'
3. Het veiligstellen en 'verbeteren van de ekologische
en - indien verantwoord - rekreatieve waarden van
natuur en landschap, waarbij natuurgebieden en
waardevolle landschappen als de Veluwe, Me~gelland,
lJsselmeer (r1arkermeE!r!), de Zeeuwse wateren en de
Wadden zorgvuldigworden beheerd en beschermd;
open ruimten van, grote schaal door een zo~gituldig
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begeleid inrichtingsbeleid enerzijds als landschap
beschermd worden en ,anderzijds een bijdrage leveren
aan het oplossen van problemen van de steden, in
met name rekreatief opzicht.
,STEDELIJKE GEBIEDEN
3.1.3.

In stedelijke gebieden zal dit·tot de volgende maatregelen moeten leiden.
1. Een krachtig inrichtingsbeleid waarvan de stadsvernieuwing een integrerend onderdee 1 uitmaakt •.
opdat een gevarieerde bevolkingssamenstelli~g kan
worden behouden of verkregen; ;
Ver~angende nieuwbouw en woningverbetering dient op
grote schaal, maar bij voorkeur kleinschalig, .te
worden aangepakt.
·
2. Versterking van de woonfunktie van binnensteden met
behoud van de verscheidenheid van funkties.
3. Het bouwen van een aantrekkelijk woonmilieu in hoge
dichtheden -.met zonodig dubbel r~imtegebruik (b.v.
parkeren onder woningen) - als voorwaarde voor een
hoogwaardig voortieningenniveau in en rond de
steden.
4. Het leggen van een ruimtelijke relatie tussen werkgebieden en voorzieningencentra (als een uitwerking
van punt 3.1.1.5.).
5. Een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem, dat een
daadwerkelijk alternatief vormt. voor een groot deel
van·het autovervoer, gekoppeld aan een selektief
parkeerbeleid in de steden.
6. De aanleg en bouw van parkeervoorzieningen aan de
toegangswegen tot en aan de randen van stedelijke
gebieden, gekoppe 1d a.an het openbaar vervoer
("park and ride").
7. Aandacht voor de veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers: aanleg van fietsroutes en voetgangersgebieden.
8. De noqige uitbreidingen van woongebieden dienen in
of direkt grenzend aan stedelijke gebieden en in de
nabijheid van openbaar yervoersvoorziening~n te worden gerealiseerd.

sche belangen en die van natuur- en landschapsbeheer
en -behoud.
GRENSGEBIEDEN
3.1.5.

Ruimtelijke ordening is grensoverschrijdend. Het nationale ruimtelijk-ordeningsbeleid dient in een internationaal kader geplaatst te worden. In grensgebieden zal
door de· naburige overheden wederzijds een samenhangend
beleid gevoerd moeten worden: Ook in EEG-verband moet
hieraan het nodige gedaan worden.
WETTELIJKE REGELINGEN
3.1.6.

1. Beslissingsbevoegdheden in het kader van de r.uimte-

lijke ordening dienen zoveel mogelijk bij het
laagste bestuurlijke nivo te liggen. Alleen indien
en voor zover de plannen en ontwikkelingen de zorg
en verantwoordelijkheid van de plaatselijke of
regionale overheid beduidend te boven gaan, kunnen
hogere bestuurlijke organen deze planologische
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overnemen.
B1j wet moet limitatief worden aangegeven in welke
ge va 11 en bevoegdheden worden overgedragen en welke
bevoegdheden dit betreft.
In alle gevallen dient overleg met plaatselijke en
re~ionale overheden verzekerd te zijn. In dit licht
bezien wordt aan globale streekplcinnen en nationale
planologische kernbeslissingen grpte betekenis toegekend. Openheid en openbaarheid zijn daarbij
. onontbeerlijk.
2. De zuidelijke IJsselmeerpoldersdienen zo snel mogelijk een normale bestuurlijke struktuur te.krijgen
en onder de wet op de ruimtelijke ordening .te vallen.
Voor het IJsselmeergebied (Klein-IJsselmeer, Marker:
meer, IJmeer en aanbrenzende kustgebieden) dient
een bestuurlijke struktuu.r gekreëerd te worden die
een samenhangend inrichtings- en beheersbeleid kan
waarborgen. . '·
·
PARTICIPATIE
3 .1. 7.

LANDELIJKE GEBIEDEN
3.1.4.

1. Bundeling van stedelijke bebouwing mag niet ten
koste van bestaande kleine kernen gaan. In deze kernen dient echter een sterkere groei dan nodig voor
de opvang van sociaal-kultureel en ekonomisch
gebondenen voorkomen te worden.
Met name daar, waar het probleem van de vergrijzing
een rol speelt, zullen relatief beperkte ontwikkelingen noodzakelijk zijn.
2. Om aantasting van nog open ruimten te vermijden,
heeft bouwen'in de kernen de voorkeur boven het
bouwen aan de randen van dorpen en stadjes. Daarbij
dient de nieuwbouw in het bestaande patroon te worden ingepast en de karakteristieken van het bestaande
te ondersteunen.
3. Gestreefd dient te worden naar integratie van agrari-

1. In een zo vroeg mogelijk stadium moet de bevolking
bij de be 1ei dsvoorberei ding worden betrokken, i'n het
bijtonder bij de stadsvernieuwing. ·De inbreng van
burgers bij wettelijke plannen dient van wezenlijke
invloed te zijn op de besluitvorming. Het bestuur
dient zich 5teeds te~ aanzien van de hierbij genomen
beslissingen te verantwoorden.
2. Bij de samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niyo's (complementair bestuur) dient uiterste
. zorg aan de demokratische besluitvorming op die ver~
schillende nivo's en aan de kontrole daarop te
worden besteed.
·
3. Bestaande beroeps- en bezwaarschriftenprocedures
dienen onverkort te worden gehandhaafd (Kroonberoep!)
De looptijden van deze procedures moeten tot ên voor
een goed ~unktionerend bestuur ên voor verontruste
burgers aanvaardbare periodes worden teruggebracht
(vooroverleg en Kroonbesluiten aan termijnen binden).
.

'

'

24

RICO MONASSO ·
VOORZITTER VVDM
De doelstelling van elke vakbond is
de behartiging van de belangen van
de leden. De Vereniging van Dienstplichtige r4ilitairen (VVDt1) vormt
hierop geen uitzondering. Si'nds zij
in augustus 1966 door uw partijgenoot Loebas Dosterbeek werd opgericht, heeft zij zich dan ook vol
overgave op die taak gestort. En met
sukses mag ik wel zeggen. De situatie in Nederland is dan ook uniek.
·Nergens in de hele wereld bestaat er
een onafhankelijke soldatenvakbond
die ruwweg de helft van het totaal
aantal dienstplichtigen organiseert.
Voor een dienstplichtigenorganisatie
is het dienstplichtbeleid natuurlijk
een belangrijke zaak. Hoewel die
dienstplicht volgens oe Nederlandse
grondwet algemeen is, is dit in wer.:.
kelijkheid al lang niet meer het geVal: slechts drie van de tien jongens worden voor werkelijke dienst
opgeroepen. Deze ongelijke verdeling
van de dienstpl'ichtlast. bracht een
diskussie op gang over de vraag of
de dienstplicht wel gehandhaafd
moest worden en indien hierop een
bevestigend antwoord zou·worden gegèven, hoe de lasten daarvan dan·
rechtvaardiger verdeeld konden worden.

I''

Vele kommissies hebben zich inmiddels
over dit probleem gebogen, daarbij
met name de mogelijkheden van een
vrijwillig,ersleger in Nederland en de
beperking van de vrijstellingsredenen
bestuderend.
Overigens is de vraag of Nederland
een vrijwilligersleger moet krijgen
door de VVDt1 altijd ontkennend beant-'
Wûord. De VVDt1 vreest namelijk dat
jongeren met slechte vooropleidingen
door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gedwongen worden dienst te nemen in zo'n vrijwilligersleger. De
bestaande ongelijke verdeling zou
daardoor all eem maar vergroot worden.
Daarnaast is de bond van mening dat
een vrijwilligersleger een remmende
invloed heeft op het vermaatschappel.ijkin9sproces binnen het leger.
Veel heeft a1 dat gestudeer overigens
·nog niet opgeleverd. Terecht merkt
uw partijgenoot Brinkhorst. dan ook
op dat de diskussie ovér de herziening van het dienstplichtbele1d
steeds meer lijkt te worden "tot een
processie van Echtern,ach: wij gaan
steeds één nota vboruit, maar twee
passen achteruit in het gevoerde
be1eid • . . Het lijkt wel of de
Staatssekretaris zich laat leiden
door de leuze: kommissies komen,
kollll!lissies gaan, maar aan h~t dienstplichtbeleid wordt. niets gedaan:'
(OCV,lljuni 1979).

Ten aanzien van· een eerlijker verde- VVDM half-jaarlijkse verhogingen van
ling van de dienstplichtlast is de
de wedde met 5% voor totdat de beVVDr1·van mening dat deze 1ast binnen . roepswedde van een· 20-jarige is be'dezelfde dienstplicht gekompenseerd
reikt.
moet worden. Elke maatregel die erDe afschaffing van dè Inhouding voor
gens anders weer ongelijkheid teweeg Huisvesting
en Voeding {IHV}, nog
brengt, wordt door de VVDr-1 verworpen.
altijd
20%
van
wedde, blijft naIk doel hier met name. op het besluit tuurlijk ook eende prioriteit.
Wat bevan Staatssekretar,i s Van Lent om
treft de voeding is de invoering van
dienstverlaters positief te diskrir
een bonnen-kredietkaarten-systeem,
mi-neren bij sollicitaties bij het
een oude wens van de VVDM, al tijden
Ministerie van Defensie.
·
aangekondigd door de Staatssekretaris.
Een dergelijk uitgangspunt leidt tot
Hij heeft echter nog steeds- geen
de konklusie dat dienstplichtigen
voorstel ingediend bij het Centraal.
dan ·ook a1s norma 1e werknemers beGeorganisèerd Overleg t<lilitairen
handeld moeten worden die, zowel wat
{CGm1), het overleg van de militaire
hun werk- en leefomstandigheden bebe 1angenvereni gingen met het ~1i nistreft als ook hun rechtspositie (beterie van Defensie. Ten aanzien van
zoldiging, herziening militair straf- de gedwongen huisvesting wil Van Lent
en tuchtrecht) niet achtergesteld
echter geen enkele toezegging doen.
mogen worden bij degenen die dèze
Andere "ba a1punten" zijn de vergoeplicht niet hoeven te vervullen.
ding voor vervoer van en naar huis
en natuurlijk de kompensatie .. Om met
het eerste te beginnen, op het ogen~
blik krijgen dienstplichtigen elke
14 dagen een gratis vervoertje. Omdat veel kazernes nogal afgelegen
liögen, met name de opleidingskazernes, zijn veel soldaten vaak een
nogal aanzienlijk bedrag kwijt aan
vervoerskosten. Vandaar de eis elke
week gratis vervoer.
In afwachting van de totstandkoming
van een regeling werk- en rusttijden
voor militairen als onderdeel van
het uit te brengen Algemeen f·1ilitair
Ambtenaren Reglement en het Reglement
Rechtstoes.tand Dienstplichtigen heboen militairen sinds februari 1976 .
een voorlop-ige werk- en rusttijdenregeling gekregen. De belangrijkste
verbetering die deze regeling inhield was de erkenning dat ook een
militair "in beginsel" recht heeft
op een 40-urige werkweek. Tot dan toe
werd er vanuit gegaan dat een soldaat
24 uur per dag.beschikbaar moest
staan. De toevoeging "in beginsel"
ontkracht deze erkenning voor een
groot deel weer. Overschrijding van
deze 40 uur gebeurt dan ook vaak,
vooral tijdens de opleiding. KompenOm nog eens te benadrukken dat
satie voor deze uren krijgt men vrijdienstplichtige militairen tot de
wel nooit. Alleen voor meerdaagse
slechtst betaalde groepen i~ de
oefeningen. diensten in het weekend
Nederlandse maatschappij behoren,
en op feestdagen wordt kompensatie
gaat de VVDt1 onder.de leuze "Naar
gegeven. Veel stelt dit niet voor.
een volwaardig soldateninkomen" een
Voor een heel weekend diënst krijgt
aktie starten·~ waarin een aantal
men slechts een dag terug, precies
punten naar voren gehaald worden die ·het omgekeerde van wat în de burgerde soldaten nog verbeterd willen
maatschappij gebruikelijk is. Daar
zien.
worden weekenddiensten ekstra vergoed. ·
Allereerst is daar de wedde e.o.
(eerste opkomst) van dienstplichtiDe VVDt~ vindt dat er, na alle Kamergen. De VVDM is van mening - en met
uitspraken in die richting, onderhaar een aanta 1 po·l iti eke part i jen hand in de Kamer een meer principiële
dat de wedde e.o. uiteindelijk naar
diskussie gevoerd moet wot·den over de
beroepsnivo moet gaan, dat_wil zeg•
totstandkoming van een rechtvaardiger
gen dat een dienstplichtige uitbedienstplichtbeleid. Om CDA-parlementaald moet worden op het nivo van
tariër Fred Borgman maar eens te cieen 20-jarige beroepsmilitair met de
teren: Budgeta i re problemen kunnen ·
zelfde rang. Gelijk loon voor gelijk en mogen nooit een argument zijn om
werk dus. Omdat we ons realiseren
principiële doelstellingen, dan wel
dat een dergelijke verhoging niet
erkenning·van gerechtvaardigde veriri één keer te bereiken is, stelt de langens achterwege te laten." Door

GAST

rubriek·
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WIE IS WIE OP HET PARTIJSECRETARIAAT?

_Willem Wijermars, duidelijk het hoofd
der school, sorry van het secretariaat. Hij is de eerstverantwoordelijke
voor alles wat er op BezuidenhoutseDe zon scheen, de wolken hielden
weg 195 gebeurt. En hij heeft ook
even hun àdem in en alle telefooneen hond, maar die staat niet op de
toestellen van de partij rinkelden,
foto.
toen deze foto werd gemaakt vóór het
Anne Marie Hogeweg-Bevers, doet de
secretariaatsgebouw, een foto van
ledenadministratie. Als u verhuist,
alle negen die gewoonlijk àchter destuur haar dan ook een kaartje. Ze
ze gevel sc~uil gaan.
!
zet voortdurend iedereen in de partij
Van links naar rechts:
op zijn plaats en kon ons bevestigen
Har~ld Jankie, die voor de post zorgt
dat wij op het moment van de foto
en uiterst hulpvaardig iedereen ter
13.088 leden hadden.
zijde staat die daar behoefte aan
Kitty Warburg, bekend van Democraat
heeft. Hij zorgt ervoor dat uw Democraat en zoveel andere dingen op tijd en congressen. Kitty verdeelt haar
tijd tussen de redaktie van de Demoin uw brievenbus vallen.
Op het moment dat deze foto gemaakt
Jopie Haighton en ~lartha Weis, beiden craat en het verlenen van bijstand
werd, was Marieke Cohen Jehoram er
besch1kkend over het vr1endelijk stenr op het partijsecretariaat. Voorts
verricht zij secretariaatswerkzaamhelaas niet·bij. Gelukk1g is zij er
geluid dat uit uw hoorn klinkt als u
heden voor de Adviesraad, wier. verga- altijd wèl bij - en al jaren - als
070-858303 draait. Kampioenen in
deringen zij ook verslaat voor ons
er werk aan de winkel is. En dat is
doorverbinden en informatie geven,
partijblad.
·
er heel vaak, ·en dus is het plaatje
terwijl ze met de vrije hand de typeHans Mllylaert tenslotte is de finanmachine .bespelen.
zonder haar niet compleet.
Marfot Ber'~sma, verantwoordelijk voor ciële man. Hij voert de administraU
kent de bemanning van de_Bezuidentie en doet qe boekhouding van de
de inanc1ele ledenadministratie. Zij
houtseweg
195 nu van gezicht en weet
partij. Voorwaar een taak om grijze.
zorgt er voor dat u uw lidmaatschapswiè u voor u hebt als u belt en hoort
haren bij te krijgen, maar Hans
kaart kr'ijgt, als u tenminste uw
blijft ,er bij lachten.
'DEMOCRATEN '66".
contributie betaalt.
WIE JSWJEOPHET SECRETARIAAT?

VERVOLG GASTRUBRIEK

het uitblijven van een dergelijke
diskussie is het nog steeds mogelijk
dat de inkomens van di enstpl i chti gen
tot sluitpqst van de begroting gemaakt worden. Dit bleek nog eens
heel duidelijk toen het op zichzelf
positief te waarderen besluit om _
dienstplichtigen zelf hun leeftijd
van opkomst (18, 19 of 20 jaar) te
laten bepalen, uitsluitend genomen
. werd om financiële redenen.

Wanneer tegen het einde van dit jaar
het dienstplichtbeleid opnieuw aan
de orde komt, is het aan de Kamer om
duidelijk te maken dat men onderhand
uitgekeken is geraakt op het tafereel van komende en gaande kommissies
belast met de bestudering van dat
dienstplichtbeleid en dat de tijd
daar is om nu eindelijk eens een hap
uit de hete· brij te nemen in plaats
van er omheen te blijven draaien.
Hier ligt dus opk een taak voor de
D'66 parlementariërs.

STEMRECHT
ALS U WILT STEMMEN OP
HET CONGRES .••••..•
LEES BLZ. 3
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UIT DE HB VERGADERINGEN
28 juni
In een - nog net voor de vakanties ~
goedbezi eh te HB-vergaderi ng i nfor- ·
-meert ~1artien van Dedem (voorz. PSVI)
de aanwezigen over de .i nschri jvi ng
op de in dit.najaar te organiseren
PSVI-cursussen, die vé~heugend groot
is.
·
Een notitie "D'66 .en het bedrijfs1even~' van de voormali ge vice-voor- ·
zitte.r politiek bepleit de noodz11ak
om een·werkgroep samen te stellen
-die zich 'aktief dient te ortënteren
op datgene wat er bij organisaties
van werkgevers en werknemers 1eeft.
. De ~ecretaris organisatie zal op een
der komendel vergadert ngen met een
wat meer· gespecificeerde taakomschrijving en suggesties voor deelnemers komen.
. Bij het bespreken van een notitie
van de vlce-voorzitter organisatie
over de' procedures die gevolgd dienen te worden biJ de interne kandidaatstelling wordt melding gemaakt
van de tegenstelling die er ligt
tussen. de noodzaak om de leden van
.D.'66 optimaal te kunnen informeren
over de kandidaten. voór vertegenwoordigende lichamen en het gevaar
dat dit anderzijds als een vorm van
bevoogding wordt e~varen. Een verdere uitwerking en amendering zal nog
plaats vinden en opnieuw .besproken
worden . .Later .zal het als voorstel
aan de ALV k4rinen worden voorgelegd.
19 jul i
Tijdens deze vergadering vertoefde
Jan Veldhuizen onder de hoede van
mevrouw Thatcher, terwijl ook de
meeste andere HB-leden elders van
zon of regen .genoten. Slechts 7
HB-leden hielden de partij în de
koers.
De notulen bevatten geen-specifiek
te benadrukken feiten, hetgeen veroorzaakt wordt'door het doorschuiven
van agendapunten omdat het quorum
niet aanwezig is, met uitzondering
van de concept-congresagenda die
vastgesteld moest worden en die u
·in deze Democraat vindt.
9 augustus
Het resultaat van de grondslagendiskussie ligt in de vorm van een
concèpt-tekst gereed. Deie is tot
stand gekome,n in samenwerkt ng met
leden van de SWB-werkgroep Grondslagen en de vice~voorzitter politiek
en het re·gi o HB-1 i d van· Drenthe.
De tekst zal aan de ALV ter diskus-.
· sie worden voorgelegd, vergezeld van
HE-resolutie 1 (zie élders in deze .
Democraat), waarin het HB voorstelt
te besluiten· de aktiebeginselen in
het Beleid,sprogram hieraan aan te
passen.
Het grootste deel van de vergadering
wordt gewijd aan het verzoek dat dè
voorzitter van de PvdA heeft gedaan
.om over te gaan tot een.formeel over-

HET~

1eg' van de part i jvooni tters van de'
progressieve partijen, waar dan
informatie en gedachten uftgewi_$seld
kunnen worden over. bepaal de maatschappelijke prob lemenl
Een publikatie in de da,.,bladen, waarin melding wordt gemaakt van ·het
ongenoegen van de PCN, ómdat de voorzitter van qeze partij .niet bij het
tot heden gevoerde infor~ele overleg
was uitgenodigd, was aanleiding voor
veel leden om te informeren' of in
dtt·ovèrleg de eerste stappen werden
gezet naar een progressief akkoord.
De vice-voorzitter pol i tiék die v.oor
D'66 bij het informele _overleg aanwezig was maakt duidelijk dat slechts
over bepaa 1de maatschappelijke .problemen gesproken zal worden en een·
gedachten ui twi s.sel i•hg zal plaatsvinden.
Over de vraag of tot formalisering
van dit overleg zal moeten worden
overgegaan zal een ·adv i es worden gevraagd aan de 'Adviesraad, waarna het
HB haar standpunt zal bepalen.
Jan Veldhuizen ..

AUTOMATISERING
LEDENADMINISTRATIE

In juni 1978 stelde het hoofdbestuur
een "adviescommissie voor .de.mectianisering of automatisering van de
ledenadministratie en financiële administratie" in, omdat de ledenadministratie voor ruim 12.000 leden
nauwelijks meer met de hand en met
behulp van een eenvoudige adresseermachine was te regelen en bovendien
nauwelijks service aan· (sub)regio's
en afdelingen kon worqen verleend.
Nadat. deze commissie eind september
1978 had geadviseerd de ledenadministratie te automatiseren en hiervoor
gebruik te makeo van een computerservicebureau, nam het HB een principe~beslissing en stelde ~en invoeringsçommissie in.
·
Deze commissie stelde een offerteaanvraag op, evalueerde de ontvangen
offertes, deed voorstellen aan het
HB én op 12 juni 1979 tekenden Jan
Prevoo en ondergetekende het ,kontrakt met Alpha Computer Di·ensten
B.V. te Rotterdam.
Inmiddels zijn de gegevens van.
13. 08,9 1eden ingevoerd en op de
adreswikkel van de.ze Democraat is
een door qe computer bedrukt etiket
geplakt. Sommige leden ontvangen ·
deze keer nog een .geschreven wikkel,
omdat wij nog nièt geheel klaar
zijn.
Ongetwijfeld zijn er nog fout~n ingeslopan en de l)ieuwe postcode is
ook nog niet vermeld, maar de eerste
stap i•s gezet 1 en geleidel ijk zullen
wij een accuraat ledenbestand gaan

krijgen. Zover is het nog niet en
de medewerkers van het landelijk
secretaria at zullen de komende maanden hun handen nog vol hebbèn om de
fouten te corrigeren, verhuizingen
·en alle andere mut.aties in te voeren.
Als het een beetj~ meelóopt, hopen
wij eind 1979 bij te zijn en de
meeste fouten te hebben gecorrigeerd.
·wij kunnen dat zeker niet alleen!
Zowel ,de leden als. de besturen van
de afdelingen zullèn het landelijk
.secretariaat hierbij moeten helpen.
Vooral. van de (sub)regio- en afde1i Qgs.besturen hebben wij dringend
medewerking nodig. Dezer dagen ontvangen zij een brief met nadere
aanwijzingen over de gegevens, die
wij nog nodig hebben en de controle
· die wij van hen verwachten.
Daar staat echter tegenover, dat
deze 'besturen, nadat nadere gegevens
zijn ingevoerd, regelmatig (naar
verwachting tien maal pe~jaar) een
,volledig bijgewerkte ledenlijst van
·hun eigen (sub)rggiD bf afd~ling
krijgen. Bovendien kunnen zij straks
onder nader te bepalen voorwaarden
etiketten van hun eigen leden opvragen.
Ook de acceptgirokaarten, betalingsherinneringen, lidmaatschapskaarten
etc. zullen b1nnenkort dool" de computer worden vervaardigd.
Uiteraard vragen wij ook de 0'66- .
leden om ons te ·hel pen een goede en
vooral accurate ledenadministratie
op te bouwen.
Dit betreft de volgende punten:
a. Meld fouten in de· adresser-ing
direkt aan het Jandel ijk secretariaat door de adreswikkel te corrigeren en in een envelop op te
zenden naar het landelijk secretariaat;
· b. Geef adreswijzigingen en naamswijzigingen eveneens zo spoedig ·
rnagel ijk sdiriftel ijk door aan het'
landelijk secretariaat (ook hiervoor kan een gecorrigeerde adres·
wikkel worden gebruikt);
c. Gebru~k voor contributiebetalingen
alleen de toegezonden acceptgirokaarten, omdat deze kaarten
rechtstreeks door de computer
kunnen worden verwerkt;
d. Toon enig begrip voor de problemen verbonden aan de invoering
van een geautomatiseerde ledenadministratie voor ruim 13.000
leden en wordt -niet boos, wanneer
niet alles direkt vlekkeloos ver. loopt.
·
'
Tenslotte wil ik dit artikeltje ook
gebruiken om de leden van de beide
commissieste bedanken voor hun hulp
en adviezen, die tot de invoering
van dit systeem hebben geleid.
Wij hopen dat wij ook op het administratieve vlak zullen aantonen een
van de grotere partijen te zijn
geworden. ·
'
- Frans Rog i er,
vice-voorzitter organisatie.
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In de verkiezingscampagne - en ook.al
daarvoor - heb ik beloofd regelmatig
verslag te zullen doen van onze werkzaamheden in het Europees Parlement.
Behalve dat dit op congressen,
. Europà-dagen, in werkgroepen, af del i ngs- en regiovergaderingen kan ·
gebeuren, is uiteraard "de Democraat"
het aangewezen middel _om regelmatig
informatie te geven. Suzanne Dekker
en ik stellen ons voor om beurten
een of meer kolommen te vullen.
Wilt u ons schrijven of bellen dan
vindt u hieronder onze adressen en
te 1efoonnummers; w.e hopen op een
vruchtbare communi ca tie tussen onze ·
Europese fractie en de leden van
onze partij. Aan goed gestructureerde contacten met het Hoofdbestuur,
·Tweede Kamerfractie, Europa-werkgroep e.d. hechten we grote betekenis; daaraan wordt het nodige
gedaan.

is door de heer Colombo doorgezonden
naar de fracties. (Eén der fractie- •
voorzitters heeft in de plenaire
vergadering verklaard dat deze b-rief
·in diskussie is; mogelijk wordt aan
ons verzoek voldaan door de instel1ing van sub-commissies). ·
Suzanne Dekker en ik brachten een
bezoek aan de Europese Commissie in
Brussel; we werden ontvangen door
Commissaris Vredeling en medewerkers
van zijn Kabinet. Een aantal onderwerpen passeerde de ·revue, w.o.
uiteraard de werkgelegenheid, emancipatie en het moeizaam verlopende
overleg tussen de Europese instel1i ngen, werkgevers en werknemers.
Er zullen meer gesprekken, ook met
andere Commissarissen, volgen.

Als voorlopige onderlinge werkverdeling tussen Suzanne Dekker en mij
geldt dat ik de. werkzaamheden zal .
volgen van de Politieke Commissie,
Na de fantastische verkiezingsuitEconomische en t4onetaire Commissie,
slag op 11 juni, die terecht met
Begrotingen, Sociale Zaken, werkgrote feestvreugde in Utrecht werd
gelegenheid en onderwijs (samen met
gevierd, zijn we meteen .begonnen ,
Suzanne), Lq.ndbouw, Regionaal Beleid
ons werk te organiseren en ons voor
(dok met Suzanne) en Ontwikkelingste bereiden op de eerste week
, samenwerking.
Straatsburg die op 17 juli begon.
Suzanne Dekker volgt het werk van
We zonden twee brieven naar de toende Juridische Commissie, Sociale·
malige Voorzitter, de heer Colombo;
Zaken e.d., Regionale zaken, Milieu,
in één stelden wij dat, nu er niet
gezondheid e,n;-consumeritenzaken,
minder dan 24 onafhankelijken, w.o.
El)ergie en onderzoek, Externe econo2 D'66-ers in het Parlement kwamen
mische betrekkingen en Reglementen
(tegen vroeger 3) een evenredig
en Verzoekschriften.
aantal commissie-plaatsen aan deze
Op grond van opgedane ervaringen kangroep zou moeten toevallen.
daar in de-toekomst uiteraard verWij spraken onze voorkeur als volgt
andering in komen. Dit is ons vooruit:
lopig sta\tprogramma.
De Goede : 1. Economische en mone·taire commissie, 2. Begrot1ngen,.
In de week voorafgaande ~an.Straats
3. Polit1eke commissie, 4. Ontwikburg reisden we voor een driedaags
kelingssamenwerking.
bezoek naar Luxemburg. Telefonische
Mw Dekker: 1. Energie en onderzoek,
contaèten met onafhankelijken in
2. Sociale Zaken, werkgelegenheid
Italië, België, Denemarken en Engeen onderwiJs, 3. M1lieubeheer,
land brachten ons daartoe; misschien
volksgezondheid, consumentenbescherzou het mogelijk .zijn een •aantal
ming.
afspraken te maken ter bescherming
In Straatsburg is na vee 1 getouwt~k
en zekers te 11 ing van onze belangen
uit de bus gekomen dat de onderals "kleintjes".
streepte commissies ons worden toeWij bepleitten daar regelmatig gegewezen. (Ieder parlementslid krijgt
meenschappelijk ovePleg, een direkéén commissieplaats, plus een
te opneming van contact met het
plaatsvervangend lidmaatschap.)
Presidium van het Parlement en een
Met deze toewijzing mogen we tevrezoveel mogelijk één lijn trekken
den zijn, temeer als we bedenken
ten opzichte van de grote fracties.
dat onder Suzanne's commissie ook
Ook vroeg ik uitvoerig aandacht
emancipatie-zaken ressorteren.
voor onze opvattingen over Európese
Beide commissies behoren tot de
partijvorming.
_
belangrijkste.
Helaas waren de uitkomsten van dit
beraad anders: 14 van de 24 onafIn'de tweede brief hebben wij -op
grond van congresbesluiten van
hankelijken besloten tot de oprichti nq van een frd cti e.
maart j.l.- aangekondigd te willen
Ik heb gestela-Gät\iij daaraan niet
bevorderen dat twee nieuwe commissies worden ingesteld; één met be·konden meedoen om een .dri eta 1 redetrekking tot de opstelling van een
nen:
Europese grondwet en één betreffende 1· Criterium voor de oprichting van
EmancipatieVraagstukken. Deze brief
een politieke fractie is'dat·men de-

zelfde politieke gezindheid bezit.
Dit nu leek ons D'66-ers niet aanwezig, immers anti-Europa vertegenwoordigers uit Denemarken, de Vlaamse Volksunie; de Waalse taalpartij,
Radicalen uit Italië en Democraten
uit Nederland kunnen moeilijk als
politiek eensgezinde groep worden
geduid. Bij debatten zouden wij bezwaarlijk -kunnen toestaan dat anderen voor ons het woord zouden voeren.
2. Onze partij heeft vorig jaar no. vember in Breda besloten dat we onafhankelijk de verkiezingen zouden
ingaan en ook de eerste tijd onafhankelijk zouden opereren in het
Europees Parlement. Aan de hand van
het feitelijk stemgedrag zouden
we een komend congres (over enige
tijd) hopenlijk kunnen adv i se ren
tot nadere stappen, w.o. ·een mogelijke aansluiting bij een der be-staande fracties.
3. Gelet op het feit dat het minimumaantal léden voor een fractie- vol-'
gens een liggend voorstel - zou worden verhoogd van 10 tot 21 1eden
(o.m. in verband met de verdubbeling
=van het totaal aantal leden van het
Parlement; van 198 naar 410) leek
ons de manoevre niet vruchtbaar. We
besloten dus niet toe te treden tot
deze nieuwe fractie en ~nafhankelijk
te blijven. Later zouden 3 van de 14
weer uittreden als gevolg van het
wel zeer solistisch optreden van de
Italiaan Panella, die als leider van
de groep optrad.
Bedoeld voorstel - tot verhoging van
het minimum-aantal leden dat nodig
is- om een fractie te kunnen vormen heeft tot tumultueuze toestanden in
de plenaire vergadering geleid.
Het was voor ons in wezen een slag
om de rechten van minderheden in het
Parlement veilig te stellen. Deze
slag - persberichten bevestigen dat is voorlopig_ door ons gewonnen. ~-1ijn
voor:;te~ tot terugverwijzing naar de
bevoegde commissie met de opdracht
tot herziening van het reglement met
de bedoeling alle discriminerende
bepalingen t.o.v. de kleintjes te
verwijderen werd na een rumoerige
nachtzitting welî swaar toen afgewezen, na het' weglopen van-de gehele
socialistische fractie werd een
schorsing onvermijdelijk, waarna
's morgens bij hervatting mijn voorstel werd ingediend door de conservatief Scott-Hopkins. Aanneming was
toer een kwestie van een hamerklop.
Dit zeer woelige debat- ongekend in
Straatsburg - heeft behalve toezeggingen van de grote fract'ies tot
betere regeling van spreektijd, rapporteurschappen,.technische fractieas.sistentie ·e.d. voor de '~kleintjes''
een fundamenteel keerpunt opgeleverd:
met steun van b.v. Nederlandse socia-
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1i sten is uitgesproken dat de onaf. hankelijken op dit moment elementaire
rechten ontberen. Dat moet worden
goedgemaakt. Ik ben ervan overtuigd
dat bij voortzetting van deze strijd
in september a.s. ~ waaraan we ook
dan met overtuiging zullen deelnemenduidelijk winst -zal worden geboekt,
die het democratisch gehalte van het
Europees Parlement zal versterken.
,Madame Veil werd weliswaar tot voorzitter gekozen, maar dan wel met
slechts drie stemmen meer dan de
vereiste meerderheid en dan nog pas
bij de tweede stemming. Wij hebben
blanco gestemd. Wij voelden ons
niet in het minst gebonden door afspraken in het oude parlement tussen
Liberalen en Christen-Democraten
gemaakt. Op mijn uitnodiging de Voorzitterskandidaten vooraf een korte
verklaring te laten afleggen over de
wijze van gebruik van het mand11at als
voorzitter en over hun opvatting betreffende de minderheden in het par. lament werd niet ingegaan, dit tot
misnoegen van - alweer - meerdere .
Nederlandse socialisten. Madame Veil
heeft van haar eerste weekje voorzitterschap niet veel gemaakt.
Integendeel, met spijt moet worden
gezegd dat zij de vergaderingen
slecht leidde; meermalen tot consternatie aanleiding gaf, weinig tot
niets van het reglement afwist of
begreep, ja zelfs meermalen het reglement geweld aandeed.
Behalve de officiële redevoeringen
van het oudste lid in jaren; de
fractievoorzitters, (wij mochten
' daarbij niet spreken "omdat; dit het
plechtig"ëëreel der zitting was"!!)
de nieuwgekozen voorzitter, de Ierse
voorzitter van de Raad van Ministers
en de voorzitter van de Europesè
Commissie is de week voornamelijk
besteed aan een debat met de Corrrnissie
en Raad over hoofdlijnen van beleid.
Veel spectaculairs heeft dat niet
opgeleverd. De echte inhoudelijke
debatten· moeten nog komen., b.v. aan
de hand van de begroting voo~ 1980,
waarover nu een voorlopig en inlei. dend debat werd gevoerd.
Suzanne Dekker hield haar maidenspeech bij het debat over ·de Vietnamese bootvluchtelingen. Kort en pun, tig. Vele afgevaardigden combineerden
hun waarneming .via het oor met die
van het oog (door zich half om te
draaien, we zitten immers op de
achterste rij); zij kreeg zichtbaar
instemming met haar optreden.
Behalve dat we s-temden voor een ontwerp-resolutie van Christen-democraten, Liberalen en Conservatieven,
die tot flinke steun aan de vluchtelingen opriep, stemden we ook voor
een soci-alistische die afkeuring
uitsp,rak over het als politiek wapen
gebruiken van voeselhulp. (De EEGcommissie had de voedselhulp aan
Vietnam stopgezet als protest tegen
de vluchtelingenstroom:) Dit stemmen

v.oor beide resoluties; één van links
en éép van rechts, ontlokte aan een
kersverse CDA-afgevaardigde de uitspraak: "Zie je nou wel, D'66 kiest
alweer niet." We besloten op d_it
soort domme praat voorti\an met gep.ast
stilzwijgen te reageren.
Samen met onafhankeHjken uit België
en Italië dienden wij een ontwerpresol~tie in inzake kernenergie,
dit naar aanleiding van de con~lusies
van de Europese Raad van eind juni.
In deze resolutie wordt gevraagd
de aldaar getrokken. conclusieszonder meer doorgaan met kernenergie
in Europa - in heroverweging te nemen.
We drongen er daarnaast op aan onmi ddellijk alternatieve energiebronnen
met .kracht te· ontwikkelen en te bevorderen dat flinke besparingsprogramma's zouden worden opgezet.en
uitgevoerd.
Deze resolutie werd - .ondanks ons
verzet en dat van enkele Nederlandse
socialisten - niet op de agenda gezet.
"Niet urgent genoeg."!!
Het eerste weekje Straatsburg overziende meen ik te mogen zeggen dat
we ons goed hebben geweerd, dat er
naarmate de week vorderde meer naar
ons werd geluisterd (Madame Veil
liet op het laatst de koptelefoon
voertdurend op haar franse oortjes
wanneer wij het woord voe~rden),
kortom: D'66 was duidelijk aanwezig ..
En daarvoor zijn we tenslotte
gekozen.

Geprobeerd zal worden deze avond
.één van de opstellers van de hoofdbestuurstekst bij de discussie te
betrekken.
Ik hoop u te mogen begroeten op
donderdag 11 oktober om 20.00 uur
in de Oxfordzaal van Hotel Central,
Lange Poten 6 in Den Haag (dicht
bij het Centraal StatiJ>n) voor een
vruchtbare di scuss.i e. 1
·
Ruud Stam
regio-voorzitter
PARTICULIER OMBUDSWERK
in Waddinxveen

Hans Barth, voor 0'66 lid van de
gemeenteraad Van Waddinxveen, en
Vincent Krauwer, voorzitter van de
afdeling in die gemeente, deden bij
herhaling voorstellen om te komen
tot de benoeming van een officiële
ombudsman in hun woonplaats. Tot nu
toe zonder succes.
·
Omdat zij van mening waren dat je
de burgers in.hun behoefte aan informatie en hulpverlening niet de
du-pe mag 1aten worden van de 1aksheid van de overheid, begonnen zij
zelf met een wekelijks spreekuur.
Op maandagavond in café "Sport",
Naarmate dit initiatief meer bekendheid kreeg, werd het werk voor twee
man te veel. Niet a.lleen aan tijd;
ook aari deskundigheid schortte het
zp nu en dan de1 beide Democraten.
Intussen hebtien zij -anderhalf jaar
na de start - e~n complete .vrijwilAdressen en telefoonnummers:
·ligersorganisatoe op weten te bouAar de Goede,
Suzanne Dekker,
wen, die met mensen uit allerlei
Brederode 28,
Burg.Patijnlaan 470 politieke richtingen geheel belangeLEI DERDORP.
DEN HAAG·.
loos het ombudswerk doet. Adviezen
tel. 071-890769 tel. 070-453607
en eventuele begeleiding zijn gratis en er wordt een strikte geheimhouding· gegarandeerd.
De plaatselijke krant zei er onder
meer dit van:
"De medewerkers aan het ombudswerk
doen dit allen als vertegenwoordigers van de Waddinxveense samenleving. Dat dit voor een deel-gebeurt
onder de vlag van D'66, komt met
name omdat het één van de belangrijke punten uit het belaidsprogramma van de fraktie is."
Een initiatief dat naar het oordeel
REGIO ZUID-HOLLAND
van de redaktie het vermelden en
wellicht hier :of daar het navolgen
waard is.
Wie er meer-over wil weten belle
Ter voorbereiding van het landelijk
Hans Barth: 01828- 2647.
najaarscongres wordt op donderdag
11 oktober 's avonds een discussieavond georganiseerd door het regiobestuur over de voorgestelde tekst
REGIO O.VERIJSSEL
van de gronds.l a·gen zo a1s die behandeld zal ~torden op het najaarsIn de regiovergadering van 16 juni jl
congres.
iseen nieuwe voorzitter gekozen en
Het is- een goede zaak om in de
wel: Pieter Fokkink,
regio vast te discussiëren over de
Klompmakersweg 9, Markelo.
1
grondslagen, zodat de leden uit
Overigens blijft de samenstelling
Zuid-Holland goed voorbereid op het
van het regiobestuur ongewijzigd.
congres kunnen komen.

NlH~UWS
uit de regio

REGIO NOORD-BR.AIUNT
Betreft: ~~~!!!!!!:'~'!!.i~~~l.i!!g.
Het secretariaat'van de regio
Noord-Brabant .zal vanaf heden tot
de algemene regiovergadering van
.6 oktober a.s. worden waargenomen
door: Maurice Witsema,
·
Akeleilaan 1, 5582 GG Waalre
met het·verzoek alle stukken'en
.correspondentie daarheen te zenden.
~!g~~~!!~-8~9.iQ_Y~rg~g~ri!!9_~r~~~!!!

BRIEVEN
ALLE OMROEPEN EVEN KLEJN

2. De omroepen met C-status slagen
er blijkbaar volledig in om via
hun programma's hun identiteit te
"verbeelden", zich te profileren.
Je zou zeggen dat pluriformiteit
alleen nog maar te handhaven is
door alle omroepen even klein te
maken. ·
-P. Hans Frankfurther.
(Door de redaktie, i.c. Piet van
Baarsel, bekort).
NASCHRIFT: BINNEN DE SWB-WERK.:.
GRÖËP-KUNS.'i'ËN EN NEDIA BUIGT ZICH
MOMENTEEL OVER EEN. CONCEPT-NOTA,
DIE DE CONTOUREN VAN EEN GEHEEL
NIEUW OMROEPBESTEL AANGEEFT.

In de hitte van het debat over de
wijziging van de Omroepwet hebben
vier Kamerleden ee,n motie ingediend,
waarin de regering werd uitgenodigd
D'66 EN ROZE ZATERDAG - vervolg
de Kamer op korte termijn .een nota
aan te bieden, bevattende de resulta- Op mijn ingezonden brief "D'66 en
ten van een onderzoek naar de voorRoze Zaterdag" zijn een paar reacties
en nadelen van de diverse modaliteigekomen.
Eén daarvan stelde dat het
ten van omroe,pverkiezingen, opdat de
juist was dat D'66'niet aan de deKamer zich kan uitspreken over•de
monstratie in Roermond deel heeft
meest wenselijke verschijningsvorm
D'66 Statenfractie Noord-Brabant
genomen. Deze reactie kwam van de
·van zulke verkiezingen. Die Kamerleheer Oomens. De tendens van de reb;-~;~~~d;~i~~;~-;~~d;~-~;h~~d;~ in
den waren aanvankelijk Kosto (PvdA),
actie van de heer Oomens was dat
het Provinciehuis, Brabantlaan 1,
Mertens (D'66), Keja (VVD) en Wolff
hij wel vond dat er opgekomen moet
.Den Bosch. Aanvang 19.30 uur.
(CPN). Kennelijk heeft daarna iemand
worden voor de re·chten van homoVergaderdata ih 1979:
Keja aan z'n verstand gepeuterd dat
sex~elen, maar dat demonstreren
~0/8, 3/9, 10/9, 24/9, 1/10, 15/10,
hij in strijd handelde met het·rehiervoor, speciaal 1n dit geval,
22/10, 5/ n, 12/11, 26/11, 3/12 en
geerakkoord CDA-VVD. In ieder. geval
een inmenging zou betekenen in ker17/12.
.
liet hij op de valreep zijn naam
keTijke aangelegenheden. De heer
Eerste kwartaal 1980:
schrappen. Van de weeromstuit trok
Oomens
ging hierin zover dat hij
14/1, 21/l, 4/2, 11/2, 25/2 en 10/3.
toen Kosto, die de motie in gedachdemonstreren in één adem noemde met
ten
al
roemloos
ten
onder
zag
gaan,
Marya van Empel.
"een verbod doen .·op."
~onder daar Mertens·of Wolff nog in
te betrekken, de motie in.
Ik vind dat je "iets verbieden" en
In Boxmeer is een initiatiefgroep
Een aanzet die tot een hervorming
"demonstreren" niet in één adem mag
aan het werk om een afdeling.op te
van hêt omroepbeste 1 had kunnen. 1einoemen. Waarde ene groep de andere
richten.
den was daarmee van de baan.
groep i ets kan verbieden is sprake
Contactadres: Lonneke Klys
van een dictatoriale situatie,
v.Spijkstraat 126
Nu mag men zich van die aanzet geen
waar nog gedemonstreerd kan worden
Boxmeer, tel.08855-4600 overdreven voorstelling maken.
is spra'ke van democratie.
a. Er·is een onderzoekje gedaan in
Wat in Roermond op Roze Zaterdag
1978 door Amsterdamse politicologebeurde was duidelijk een democragen met onderstaand resultaat:
REGIO GELDERLAND
tisch gebeuren en niet een inmenging
"Vöör omroepverkiezingen" is volin kerkelijke aangelegenheden, omdat
gens dit onderzoek bij de:
men zijn weerwoord gaf op uitspraken
M~~g~gl§l~§!
CDA 25%
van Gijssen. Dat is toch niet, zoals
VVD 29%
Het regiobestuur nodigt de leden
de heer Oomens stel' t, betutte 1ing.
PvdA 37%
uit Gelderland hiermede graag uit
Nee dat is het aangaan van een diaD'66 44%.
voor de !!~j!!!!!:'~:~8Y op
loog om betutteling van kerkelijke
Had u de volgorde anders verwacht? zijde
tegen te gaan. De homosexuelen
~~t~tQ~g !~-Q~!Q~~r-~~~~
te
Ede
in
b. Er is een NIPO-onderzoek gew.eest
wilden in Roermond alleen maar duiCuTtureeT Centrum 11 De Reehorst".
in mei 1979. De uitslag van de
delijk maken dat ze in een maatRegionieuws nr.5 (met agenda en
"verkiezingen" zou volgens dit
schappij willen leven waarin ze
congresstukken) zal half september
onderzoek 1ui den:
·
zich vrij kunnen ontplooien.
per post ~o!den toegezonden aan
huidige
Om tot zo'n maatschappij te komen is
1978
1979
a11 e 1eden.
aanhang
een bepaald moraal-klimaat vereist.
Het regiobestuur verzoekt derhalve
Als de totstandkoming van dit klimaat,
17
18
24
AVRO
de afdelingsbesturen om de eventuwaarin
een ieder zi eh vrij kan · ont23
22
25
TROS
ele afdelingsvergadering te houden
plooien
(riatuurlijk moet Jit niet
10
12
KRO
·16
in de periode 24 september tot last van een ander·zijn!), in
15
15
VARA
13
4 oktober.
gevaar qreigt te komen dan moet daar·
13
14
13
NCRV
siuitingsdatum voor resoluties,
actie
tegen ondernomen worden.
9
10
7
VOO
moties en amendementen is 6 oktober
E~n openbare demonstratie is dan
5
7
3
VPRO
a.s·.
een goed actie-middel, vooral omdat
2
5
2
Eb
dan vele ogen op je gericht zijn.
Op de agenda staat in ieder geval
de verkiezing van de regiovoorzitter, Opmerkingen:
In het slot van zijn reactie zegt de.
vi.ce-voorzitter, eerste penning1. Geen wonder dat minister Garde-·
heer Oomens: "dat als je de ander
·
meester en bestuurslid.
niers van CRM niets voor omroep•
niet de vrijheid geeft anders te
verkiezingen voelt en alleen maar
zijn, je de grondslag legt ~oor de
Postadres Reg i u Gelderland is:
' een notitie wil maken over de
dictatuur." De heer Oomens bedoelt
Postbus 66, Zevenaar.·
voor- en nadelen van verkiezingen
hier waarschijnlijk mee dat Gijssen
Jan Traag.
Leden van de regio Noord-Brabant,
houdt ~~!~rg~g_§_Q~!Q~~r·1979 vrij
voor de belangrijke Algemëne-Regio
Vergadering Brabant.
Op de agenda komt onder meer voor:
Huishoudelijk gedeelte,
Bestuursverkiezing,
Rede door Maarten Engwirda.

·,
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vrij moet zijn te zeggen wat hij wil.
meerderheid der gevallen ZlJn zij
. Dat .ben -ik vol komen met ·de heer ·
· e·r door geboorte lid van; het later
·Oomens eens. Maar je moet ook vrij
ermee breken roept spanningen op die
zijn te demonstreren als dïe vrijlang niet allen kunnen verdragen •.
. heid in deze door bepaalde uitspraJ.J.W.Blok
ken in gevaar dreigt te komen.
Eindhoven.
:Een andere. reactie op mijn i ngezonden brief kwam van een i0 66~er die
vermoedde dat D 66 bang was. leden te
verliezen door aan de demonstratie
deel te nemen. Hij had aan het HB
gevraagd Gijssen-er op te wijzen dat·
hij aan discriminatie deed. Het HB
had gereageerd Op! dit Verzoek door
· te zeggen dat de uitspraken van · ·
-Gijssen zover van D 66 afstaan en
dat 'het zozeereen problèem van het
CDA is dat de hele kwestie. maar aan
het CDA overgelaten moet worden.
. Als dit inderdaad het standpunt
van het HB is wil ik hierop zeggen
dat Je vooral wàar het zaken zoals
homosexualiteit betreft niet al ,_teveel van een CDA,met figuren als Van
. Agt, kunt verwachten.
Ten tweede; uit wat ik hierover geschreven heb, moet toch duidelijk
blijken dat de hele. kwestie niet
alleen een zaak is voor het CDA,
maar voor alle democratische partijen, die opkomen voor. vrijheid
van het ind-ividu.
Rob Smits
Titiaanstraat 27 1 1
Amsterdam.
1

1
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D 66 ER ROZ( ZATERDAG
1

Op de reactie van de heer Oomens .in
de Democraat van juli 1979 dient een
tegenreactie te ·volgen. De roomskatholieke kerk heeft in de wereld
en ook ndg stéeds in Nederland een
Zfil grote macht en invloed, dat haar
uit~praken en opvattingen ook· in het
leven van anderen ingrijpen. Haar
veroordelingen, van welk leefpatroon
dan ook, kunnen en zullen gretig
doOr anderen worden aangegrepèn als
·argument en wapen tegen deze leefpatronen.
Bovendien mag men op grond van zijn
particuliere geloofsovertuiging anderen niet beledigen en mogelijk
.
hun vervolging provoceren. Een protest hiertegen met i-ntolerantie te
betitelen is toch wel de dingen op
hun kop zetten ..Mogelijk raken we
hier de hamvraag waar de grenzen van
de tolerantie liggen, of liever waar
tolerantie ophoudt een'deugd te zijn.
Vérvolgens komt de vraag op of de
houding die de heer Oomens aanbe. veelt en die neerkomt op de opvat-·
ting dat homofielen die nog rooms
blijven dat dan zelf maar moeten
weten, niet harteloos is en of deze
"ver van mijn bed theorie" niet
belangrijke psychologische waarheden
negeert. Maar weinig mensen· behoren
uit eigen vrije verkiezing tot een
kerkgen~otschap. In de overgrote

Notabene onder invloed van D 66 is
men in vele gemeenten enigszins afgestapt van het gekonkel achter de
schermen met benoemingen voor nieuwe
burgemeesters. In ieder geval kreeg
de Raad wat meer invloed op het geheel door het_opstellen van een
Discussie gesloten {red.}
"profiel", d.w.z •. een meer objectieve vorm van selectie van de nieuwe
burgemeester. Pas als het profiel ·
J ERUZ AL EM
klaar is dient men kandidaten te
zoeken die bij het profiel passen.
Maar nu wordt "Uit de Fractie"
Naar aanleiding van demededelingen
voorgesteld dat de plaatselijke.
van de "Subwerkgroep ~-1idden-Oosten"
D 66-afdeling er voor zorgt dat het
van de SWB D 66 in de "Democraat"
profiel wordt aangepast aan de
no.9 van december 1978 het ~olgende
eventuele D1 66-kandidaat! Daarmee
ter herinnering en ter attentie.
maakt men natuurlijk de "profiel"De "Oude Sta·d" oftewel Oost-Jeruzamethode waardeloos.
lem werd in 1948 door het Arabisch ,
Het mag misschien zo zijn dat andeLegioen veroverd en bezet.
·
re partijen dè in de Democraat beLater werd Oost-Jeruza 1em door Jor. schreven methode toepassen. Ik weet
da~îë geannexeerd, terwijl dit in
strijd met de verdelingsresolutie der het niet. Maar het is hoe dan ooK
_ _
Verenigde Naties gebeurde. Gedurende D 66 totaal onwaardig.
de 19 jaar van Jordaanse annexatie
Arend Meerburg
werd iedere Jood de•toegang tot de
klaagmuur ontzegd, werd de Joodse
wijk verwoest, terwijl de zich aldaar
bevindende synagogen wedenontheiligd. D 66 EN DE IDENTITEIT
Oost-Jeruzalem viel in de Zesdaagse
een reactie op Democraat nr. 6
·Oorlog van 1967 in Israelische handen. Sindsdien wordt iedere toerist
of Israe]iër, die op vrijdag de
Als D 66 als partij op het standpuntTempelberg in Oost-Jeruzalem zou
staat, dat naast samenwerking met de
willen bezoeken, door Israelische
PvdA geen alternatief mogelijk is,
' militairen tegen;;ehouden .. .' .. orilde dan s.v;p. duidelijkheid, echter een
r4os 1ims ·daar een ongestoorde dag .van dergelijke eenzijdfge opstelling is
gebed te verzekeren.
geen redeliJ.k alternatief voor de
Het ziet er echter niet nàar uit,
machtspos i. tie van de PvdA.
dat de Israeli geneigd zijn ditdeel
'
van hun "Amsterdam" - Oost-Jeruzalem Deze ons voorgehouden partner heeft
tijdens de kabinetsformatie getoond.
- aan de Arabieren of aan de interzo te overvragen, dat het voor een
nationalisatie prijs te geven.
Hoe zouden de Nederlanders zich voe- redelijk denkens mens onmogelijk
werd zich aan de ~artijdictatuur van
len, indien ze bijvoorbeeld Amsterde PvdA te onderwerpen. In N-H koos
dam-Oost aan de internationalisatie
of aan Duitsland prijs zouden moeten de PvdA voor het CDA (de bekende
machtspolitiek); D 66 heeft hierop
geven?
het PONH (p.rogressieve samenwerking)
Voor de eis dat Israel Oost-Jeruzaterecht opgezegd.
lem zou moeten prijsgeven is noch.
in de geschiedenis, noch in· de reli- Tijdens de Europese campagne werd de
gie (volgens de geschiedschrijvers
Duitse FDP aangeprezen a1s. progresis Mohammed nooit in Jeruzalem gesieve partner; niet zo heel lang
weest), en noch in het internatiogeleden was dit een oer-conservatienaal recht enig grond té vinden.
ve partij. Het kan verkeren - o·ok
Waarschijnlijk is dat Israel hier
in de politiek. Daarom is het niet
van geen wijken wil weten, tenzij
juist bij voorbaat andere uit te
over de lijken der Israeli.
sluiten.
r1arcel Huppe, D1 66 heeft haar eigen beleidsprogramUtrecht.
ma en dat telt voor de kiezers.
Het zich bij voorbaat NAAST de PvdA
opstellen is een ,hern-ieuwing van de
OF
BURGEMElSTERSBENO~MINGEN
:z;gn. bijwagen-politiek. Leden en
DE SLUIPENDE CORRUPTIE VAN DE MACHT
~iezers hebben in het verleden duidelijk laten blijken ·hiervan niet
gediend te zijn. Een herhaling zou
Met verbazing las ik het stukje
voor D 66 dodelijk zijn. De leden
"Burgemeestersbenoemingen" op blz.5
zullen hierover een beslissing moevan de Democraat van juni 1979.
ten nemen.
·
Dat D 66 tegenwoordig tracht burgemeestersposten te krijgen is nog tot De oproep van Jan Terlouw voor een
daar aan toe: tenslotte is D 66 ·
zelfstandig onafhankelijk D 66 heeft
bezig een b1ij vertje te worden in de wonderen verricht. Alleen trouw aan
Nederlandse politiek. Maar de aanbedeze opvatting, dus trouw aan onze
val en procedure is toch aJ te zot!
progressieve opvattingen en aan onze
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Het voor~; te'l om de "bes 1i ss i ng over
D.'66 zal bij voorkeur met de PvdA
een regering wi 11 en varmem. De keukernenergie nog wat uit te stellen
ze van de derde partner is echter
klinkt erg aantrekkelijk. Maar hoe
open. Het is bekend dat binnen de
1 reêel is dat, als we kijken naar de.
volgende cijfers?:
PvdA weinig .neiging bestaat tot
samenwerking met de VVD; ook tus.sen
In 1978 dacht de overheid 114,8 mil~
deze partijen moet het echter mogejoen gulden te besteden aan ~nergte
lijk_ zijn afspraken te maken voor
onderzoek (1), waarvan
korte en middellange termijn. De
kernenergie
85%
visie op de toekomstige maatschapoverig
15%
pijvorm is de vaak verzwegen reden
van de slechte contacten tussen
De in 1979 door he,t Rijk daadwerkePvdA en VVO.
lijk uitgegeven bedragen aan energie
Een combinatie 0'66-CDA•VVD is te
onderzoek worden geschat op 198,4
conservatief om vruchtbaar. te kunnen
miljoen gulden (2), waarvan:
zijn. Wij moeten daar dan ook niet
"zachte" enetgieên
25%
naar streven. Indien in verband hier0'66 EN DE IDENTITEIT
(wind,zón,aardwarmte
mede het land onregeerbaar zou blij··en eOBrgiebesparing)
ken, dan kan over zo'n combinatie
alsnog een discussie gevoerd worden
kolen/olie/gas tech13%
nologieên
In de "Democraat" van juli hebben de tijdens een buitengewoon congres.
heren Degenaar en Brinkhorst over
kernenergie
Bovenstaande - sterk bekorte en
57 %
dit onderwerp geschreven. De discus~ daardoor
(fusie ert splijting)
niet
genoeg
genuanceerde
sie heeft betrekking op de keuzeanderen
5%
stellingname is bedoeld om duidelijkvraag die ons van verschillende zijheid te verschaffen, de discussie te
Dus, een ontwikkeling ten goede, maar
den wordt gesteld (zie ook Max van
concretiseren en om de verwijten over nog steeds wordt meer dan de helft
den Berg). Terlouw heeft terecht in
van het totale budget aan kernener•
het uit .de weg gaan van een keuze en
een interview opgemerkt dat verwijhet vervullen van een bijwagen-rol
gie onderzoek besteed. De konkJusie
ten t.erzake niet terecht zijn. Van
dat de gevestigde orde al gekozen,
t.o.v. de PvdA te doen verstommen.
D'66 vraagt men hetgeen nog geen
hééft voor kernenergie, ligt dan ook
Een
en
ander
zonder
bepaalde
partijen
enkele partij - inclusief de CPN nog
steeds erg dichtbij.
te
"ver:ketteren".
gedaan heeft. Wij dienen ons échter
· Wie i ets anders wil , za 1 bewust een
Peter van den Berghe.
oP dit punt wel een mening te vormen.
andere weg in een andere richting
moeten kiezen, anders zal hij onverGelet óp de huidige politieke verhoudingen ·kan m.b.t. toekomstige
mijdelijk op de plek belanden, waar
hij eigenlijk niet heen wou.
meerderheidskabinetten' vastgesteld
HOE DENKEN WIJ OVER KERNENERGIE?
worden:
Of is de laatste col1clusie verkeerd,·
a. de vorming van een rechts meeren wou u daar best wèl heen?
"Wat is eigenlijk het standpu~t van
derheidskabinet is zonder D'66
D'66 over kernenergie?" Die vraag
De lezer stelle zich eens voor in
niet meer mogelijk;
wordt door nlijn omgèving vaak gede volgende situatie:
b. ook de vorming van een stabiel
steld. Verlegen mompelend moest ik
U bevindt zich met uw kind op de arm
links meerderheidskabinet is
het antwoord altijd schuldig blijven; in een nauwe, doodlopende vallei.
onmogelijk.
partijprogramma's gaven weinig uitDe weg daaruit wordt versperd door
Linkse zowel als rechtse kabinetten
sluitsel en bevriende partijgenoten
een robuust persoon met een pistool.
zijn slechts mogelijk bij de gratie
evenmin.
De enige andere uitweg is een steil
van de meest extreme exponenten.·
· rotspaadje, dat u veel krachtsinWalter
Zegveld
heeft
daar,
in
een
Deelname van 0'66 aan een regering
spanning za 1 kosten. A11 een zou u. 'b-et
interview in Democraat no.6 (blz.10)
met zowe 1 CPN a1s Boerenpartij is
misschien nog tegen de bandiet op-.
nu
eens
duidelijk
antwoord.op.gege·ni.et aanvaardbaar. Een regeerakkoord
nemen. Maar u hebt uw kind bij u.
ven. r~aar dat antwoord roept bij mij
sluiten met de PSP zowel als met de
Loopt u dan toch in zijn richting,
dan
wel
een
volgende
vraag
op:
Wie
kleine rechtse christelijke partijen
in de hoop dat het pistool niet geof wat bepaalt eigenlijk een partijis onwaarschijnlijk. Er resteren dan
laden blijkt?
standpunt
over
belangrijke
kwesties
nog slechts drie mogelijkheden:
a1s deze? De fractie, in het parl ePauline van Tets~
1. PvdA {+ PPR) - D'66 - CDA
ment?
Het Hoofdbestuur? de werkAmsterdam.
2. PvdA (+ PPR) - D'66 - VVD
groep(en) terzake? De Adviesraad?
3. D'66 - CDA- VVD.
Of komt zo'n, standpunt voort uit een
Van deze drie mogelijkheden zijn de
( 1) Wetenschapsbudget 78, Staatsgedachtenwisseling tussen alle leden
eerste twee vergelijkbaar. De derde
uitgeverij
via
een
Algemene
Ledenvergadering?
moge 1ijkhei d heeft een ander karak(2) Volgens nog niet officiêle,
ter.
Aan de laatste procedure kleven veel
maar wel nauwke~rig geachte
ciifers.
·
Voor wat petreft het beleid op korte bezwaren, maar niettemin: Als we .
zien hoeveel kolommen, vergaderingen
en middellange termijn kan D'66 met
de PvdA vaak tot een vergelijk komen en microfoons een weinig aktueel
punt als "grQnd~l~g~n~ al gevuld
Onze visies over de toekomstige
heeft, dan verdient een zo belangmaatschappijvorm verschillen echter
rijke zaak als ~~rn~n~rgi~ toch wel
fundamentee 1 .
wat meer aandacht binnen de partij
Met het CDA kunnen wij· vaak samen-·
dan tot nog toe.
werken op sociaal, ekonomisch en
fi nanciee 1 gebi-ed, a1smede ontwi kke- Waarom daar niet ee{ls een congres
lingssamenwerking. Hun conservatieve· aan gewijd? Het risico van heftige
·interne ·discussies zouden we moeten
opvattingen over mensenrechten en
durven nemen.
menselijke vrijheden zijn echter
niet de onze. Ten aanzien van de ·
Op de discussie vooruitlopend, geef
VVD liggen de zaken· juist omgekeerd.
ik het volgende in overweging:

onafhankelijkheid, :kiillm' D'66 verder
doen bloeien en,dan kan niemand D'66
als een redelijk alternatief een
halt toeroepen, een redelijk alternatief voor een groot deel van de
huidige aanhang van PvdA, VVD en CDA.
Onze benen zijn sterk genoeg, we
behoeven ons niet NAAST een ander
op te stellen, WIJ ZIJN ·oNSZELF!!
(NB. wegens· plaatsgebrek sterk ingekort).
Frans Dingemans,
t1ui derberg.
·
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·SI'ICHTING
WETEN
.SCHAPPELIJK

BUREAIJd~~
SUBWERKGROEP
NEDERLAND~E

S T U D I E 0 A,&
~ezeAmstuddiedag

zal worden gehouden op fg~rg~g_!~_QHQE~Ll!:L~!:~~!:!~i?Ql~~~
1n ster am.
_
·
· '
Deze studiedag is speciaal bedoeld voor gemeenteraads- en statenleden en
hun steunfracties, al smedé werkenden .in de ge.zondhei ctszorg .
Natuurlijk zijn a11dere geïnteresseerden van harte welkom.
0'66 neem-... een vrij unieke plaats in tussen de andere partijen, met betrekking .tot haar standpunt over volksgezondheid. Het is dus alleszins de moeite
waard hier verder over te discussiëren en ons standpunt op vele plaatsen te
1aten horen.·
'
Q!JQ~!:\1~!:E~!:!-~t~!!l~g~g: - GVO/Preventie. - dr. E. F. Vogel aar
- 1ste Lijnsgezondheidszorg - drs. J. Schiphorst
Geestelijke gezondheidszorg - dr. G. Mik
·- 2de Lijnsgezondheidszorg- Th.van Berkestijn, arts
~!.'Q9!:~1]1ll2:

.:t

Q!l~QH~!:!·:

Er zal een kleine bijdrage in de onkosten wo.rden gevraagd.
Ruud Stam, directeur·S.W.B. D'66.

ANTILLEN

Bijeenkomst 12 juni 1979.
Op deze bijeenkomst werd het onlangs
verschenen rapport van Weiterbérg
"Marcha pa progreso" besproken.
Opgemerkt dient te worden dat dit
rapport positief uit de bus komt, in
zoverre cdat hetals,eenvap de weinige
rapporten betreffende de Nederlandse
Antillen daadwerkelijk de zaken
cijfermatig illustreert.
De diskussie concentreerde zich voornamelijk op de ontwikkelingshulp van
Nederland aan· de Nederlandse Antillen. Dit als aanzet tot verder gaande diskussie, die zal moeten leiden
tot een standpuntbepaling van 0'66
over onafhankelijkheid en hulp aan
·de Nederlandse Antillen, en een herziening/aanvulling van het D'66programma. Met betrekking tot de onafhankelijkheid is gesteld dat voorlopig hier nog voorzichtigheid geboden is. De onzekere ekonomische
positie van de Nederlandse Anti Tl en
bieden vooralsnog ~en vrij onzekere
toekomst.
De diskussie omtrent de ontwikkelingssamenwerking richtte zich vooral op de wijze waarop de ontwikkelingihulp,dient te geschieden.
Op deze bijeenkomst werd besloten
een rapport op te s te 11 en dat a1s
basis moet gaan fungeren voor het
belei;d van D'66 ten aanzien van de
Nederlandse Antillen.
De eerstvolgende vergadering zal
plaatsvinden op 11 september 1979
om 19.30 uur in het gebouw van de
Tweede. Kamer, Binnenhof, Den Haag.
Belangstellenden voor dè werkgroep
Nederlandse Antillen k~nnen voor
informatie kontakt opnemen met:
Siegfried Frans,
Schouw 34-22,
LELYSTAD.
tel. ö3200- 44079.

GEZON'DHEIDSZORG

10.00 uur: Aankomst en koffie
10.30 uur: Opening coördinator werkgroep Volksgezondheid
10.35 uur: Inleiding Elida Wessel-Tuinstra
1~50 uur:
Bovengenoemde vier inleidingen
12.15 uur: Lunch
13.30 uur: Forumdiscussie met de vier inleiders o.l.v. de
coördinator van de werkgroep
+ 15.00 uur: Huiswaarts.

WERKGROEP PARLmENT EN DH10CRATIE
Op woensdag 19 september a.s. vindt
in het gebouw van de Tweede Kamer in
Den Haag om half acht de eerste .bijeenkomst plaats van de nieuwe werkgroep Parlement Em Democratie.
I ede re be 1angs te 11 ende, is van harte
wel kom. · Om een indruk te krijgen
hoeveel mensen er verwacht· kunnen
worden, is het aardig als u uw 'komst
van te voren even' telefonisch aankondigt.
·
De·achtergronden van de werkgroep
zijn in de afgelopen juli-Democraat
door ondergetekende geschètst.
Centraal staat dat het Parlement
(volgens velen) door zowel· externe
als interne oorzaken veel minder
invloed heeft op de maatschappelijke
ontwikkelingen dan zou kunnen en
ook moeten. 0'66 is de partij bij
uitstek die dit problêem ter harte
zou moeten gaan. Hét is aan ons om
het geweeklaag, hoe slecht het met
de democratie gesteld is, constructief te beantwoorden en (te trach. ten) met een aantal oplossingen voor
de dag te komen.
Niet uit heimwee
naar de begintijd van D'66, maar
uitsluitend omdat het wel en wee
van.onze democratie nog steeds een
centrale plaats inneemt in ons politiek denken en handelen.
Het is de bedoeling om op 19 septem-

ber ideeën uit te wisselen over het
onderwerp en een werkbare probleem- ,
stelling te formuleren.
Opgave inlichtingen, tlf.:070-280616
'Of 070-648214 ( 's avonds).
U spreekt dan met· de coördinator
van de werkgroep i.o.
Bob van den Bos.

M A R K E R WA A R D
Begin 1980 zal D'66 een goed doortimmerd standpunt moeten innemen
over de toekomst van de Markerwaard
(P.K.B., Kamerbehandeling, etc.)
In ons Beleidsprogram staat dat
0'66 de Markerwaard nog niet wenst
in te polderen. Dit is natuurlijk in
hoge mate onvoldoende.
Er circuleren weliswaar enige persoonlijke standpuntbepalingen over
deze zaak; een echt 0'66-standpunt
met een vrij volledige onderbouwing
ontbreekt echter.
De SWB D'66 roept leden op die deskundig zijn op dit terrein of op
één van de hiermee verband houdende
deelterreinen om zitting te nemen
in een ad-hoc werkgroep Markerwaard.
Het is de bedoeling om·binnen korte
tijd (ca 4 maanden) t~t een publicatie te komen.
·
Gaarne contact opnemen met de
SWB-D'66, tlf.070-858303,
Ruud Stam, directeur SWB.
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66
TWEEDECONGRESDEMOCRAAT

J.ANITERIDOW
KRUU1ELS RUIMEN
Een orkaan van kritiek is losgebarsten over het hoofd van het kabinet
na de indiening ~an de miljoenennot~
Waarom eigenlijk? •llll!!chts 11 zou een
centrum/rechts kabiimet mild moeten
beoordelen en de ~sitie zou zich
in zijn kritiek mmeten matigen nu
blijkt dat in feiite Bestek '81 is
losgelaten en nu ~ begroting voor
het volgend jaar miiet eens zo ver
afwijkt van wat bi]~Qorbeeld een
kabinet van PvdA, IOilA en D' 66, zou
hebben voorgestelelll.
De kritiek komt, ~kt mij, dan ook
vooral voort uit fi~itatie. De VVD
moet binnenskamers wel briesen van
woede nu er van haa~ wensen vrijwel
niets is terug te wiinden in de plannen voor volgend jaar. De VVD wilde
immers de koopkracht handhaven van
mensen met een inkomen tot twee maal
modaal, wilde waarborgen scheppen
voor een globale rendementsverbetering in de 6edr1jven, wilde de lastendruk stabiliseren, wilde het bes1ag van de overmeid op bet nat i onale inkomen niet wergroten. Van
deze. verlangens mmtt niets terecht.
De PvdA is kwaad ~at het CDA kokketeert met de s-ociialistische hervormingsvoorstelilern, zij het in afgezwakte vorm. Otooternemingsraden
voor kleine bedrfi]wen, een vorm van
vermogensaanwasd:eHng_, matiging van
de part i culi er_e tinnlt:omens ten behoe-:
van van immateri~]e voorzieningen.
De werkgevers mo~. de autobezitters protestere-n {mou ja, enkele
van h!Jn organisaties), äe vakbeweging betoogt dat die Regering hen
met lege handen laat staan. Irritatie a,lom, over een kabi.net dat uit

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

waarmee de VVD zoet gehouden moet
worden?·
·
Het vorige kabinet heeft de heer
Hofstra gevraagd advies uit te brengen over een inflatie-neutrale belastingheffing. In zijn rapport
doorlezen op pagina 3 (derde kolom)
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COLOFON

De uitgave van de Democraat geschiedt'
onder verantwoordelijkheid van een
door het Hoofdbèstuur benoemde redaktieraad die als volgt is samengesteld
Piet v·an Baarsel
Frank Baas
Co Patist
Marie-Louise Tiesinga
Jan Veldhuizen
Stijn Verbeeck
Als sekretaresse is aan de redaktieraad toegevoegd:
Kitty Warburg.
Korrespondentie, kopij e.d. richten
aan het redaktiesekretariaat van
De Democraat,
Bezuidenhoutseweg 195,
2594 AJ DEN HAAG.
VERANTWOORDELIJKHEID
De redaktieraad draagt qe eindverantwoordelijkheid voor inhoud en opname
van publikaties in de Democraat. Het
moet duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheid zich niet uitstrekt
tot bijdragen van het Hoofdbestuur,
frak ti e.s , in vertegenwoord i gen de 1ichàmen, het SWB-bestuur, het PSVIbestuur, de. Adviesraad en andere
officiële partijorganen. Al deze bijdragen zijn als zodanig herkenbaar
aan het rubriekshoofd.
Ook de inhoud van ingezonden brieven,
die steeds de naam van de schrijver
vermelden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktieraad.
Voorzover er enig misverstand omtrent
de redaktionele verantwoordelijkheid
mocht dreigen, worden de ti te·l s van
bijdragen die buiten die verantwoordelijkheid vallen, voorzien van een*
DE DEMOCRAAT
De Democraat wordt gratis toegezonden
aan alle leden van D'66. Niet-leden
kunnen zich abonneren voor f 25,-..
..·
per jaar.
Losse nummers zijn verkrlJgbaar blJ
het sekretariaat voor f 3,-- per stuk
WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT?
De Democraat verschijnt 9 à 10x
per jaar.
,
Democraat nr. 9 verschijnt: 22-11-'79
Sluitingsdatum kopij: 5-11-'79
ADVERTENTIETARIEVEN
1/1 pagina: f 500,-1/2 pagina: f 300,-- liggend
1/3 pagina: f 250,-- staand
1/4 pagina: f 200,-- liggend
1/6 pagina: f 150,-- staand
Kontraktprijzen op aanvraag verkrijgbaar.
Plaatsing van advertenties is mede
onderworpen aan de goedkeuring van
de redaktie.

CONGRESMEDEDELINGEN
VERVOER
In deze Democraat zijn bijgesloten
twee reductiebonnen van de Neder- ' 1
landse Spoorwegen, waarmee u met 20%
reductie een treinkaartje naar Utrec
v.v. kunt kopen. Deze reductiebonnen
zijn te gebruiken voor de congresgangers die öf alleen vrijdag öf alieen zaterdag de vergadering bijwonen (1-dagsretour) en voor diegenen ·
die vrijdag naar Utrecht ko~en, daar
blijven en zaterdag naar hu1s terug 1
gaan (2-dagenretour).
Een reductiebon voor diegenen die
vrijdag èn zaterdag heen en weer reizen (2 x 1 dagsretour) is niet in
voorzien .. Er is van uitgegaan dat
slechts zeer weinig !leden hiervan
gebruik zouden maken. De uitgaven
die de partij in dat geval zou moeten doen, leken niet verantwoord.
T. z ._t....· za 1 bij de Spoorwegen worden
na§égaan in welke mate van de geboden regeling gebruik is gemaakt.
Aan de hand van de resultaten kan
worden beoordeeld of de regeling
voor herhaling vatbaar is.

HOE MARESCA TE BEREIKEN?
Als u per trein komt dan rijdt er
elk kwartier een bus vanaf het
streekbusstation bij Centraal Station Utrecht •. Bus 57 en 58, richting
Bilthoven of Doorn. Uitstappen halte
Sartreweg.
Voor diegenen die per auto komen, is
in deze Democraat een plattegrond
opgenomen, aan de hand waarvan u de
veemarktha 11 en kunt bere i ken.
CRECHE
Ook op dit congres zijn uw kinderen
weer van harte welkom.
Zaterdag zal er voor uw kinderen worden gezorgd, terwijl u zich rustig
in de congresstukken kunt verdiepen.
Wilt u liefst v66r 22 oktober aan
het landelijk secretariaat, Kitty
Warburg, laten weten, op hoeveel kinderen en van welke leeftijd, wij
moeten rekenen.
CONSUMPTIE - BONBOEKJES

STEMRECHT

Door de afdeling Utrecht wordt vrijAlle leden van D'66 hebben op Algedagavond, na schor,sing van de vergamene L·edenvergaderi ngen het recht
dering, een feestJe georganiseerd,
hun stem uit te brengen, wanneer zij. waarover
u elders in deze Democraat
tenminste aan hun contributieinformatie krijgt.
verplichtingen hebben voldaan.
Een nieuwtje op deze feestavond is,
Volgens artikel 4.1. van het Huisdat u vanàf 23.00 uur in de zaal conhoudelijk Reglement dient de contri- sumptie-bonboekjes kunt kopen, waarbutie voldaan te zijn op 1 juli van
door het wachten aan de buffetten
het lopende jaar. Dit houdt in dat
tot een minimum zal worden beperkt.
op. het najaarscongres 1979 alleen de Mocht u vrijdagavond nog bonnetjes
leden stemrecht hebben, die hun con- over hebben, dan zijn deze zaterdag
tributie over 1979 hebben betaald.
ook nog te gebruiken.
Nadat de contributie betaald is,
ontvangen de leden hun lidmaat. ~chapskaart 1979. Op het congres
LOGEERMOGELIJKHEDEN IN UTRECHT
worden alleen stemkaarten u1tgereikt
aan leden, die hun lidmaatschapsBij het VVV Utrecht, tel. 030-314132
kaart 1979 tonen.
kunt u uw hotel reserveren. Ook een
lijst met adressen van hotels kunt u
Dit lijkt misschien een enigszins
,
bureaucratische maatregel, maar wan-. daar opvragen.
Wilt u liever bij geestverwanten de
neer u bedenkt, dat het onmogelijk
nacht doorbrengen, dan wordt u veris om in korte tijd de ledenadminizocht contact op te nemen met:
stratie van circa 13.000 leden te
'RIET DAALHUISEN, Tannhauserdreef 342,
raadplegen, kunt u ongetwijfeld beUTRECHT, tel. 030-627188.
grip voor deze maatregel opbrengen.
Wanneer u.onverhoopt uw contributie
1979 nog niet bet aa1d hebt.en dus geen
rechten verbonden aan het lidmaatschap kunt uitoefenen, raden wij u
TOEGANGSPRIJS
dringend aan uw contributie zo spoeHet Hoofdbestuur heeft besloten de
dig mogelijk over te maken.
toegangsprijs voor het najaarsconWanneer u wel betaald heeft, maar
gres 1979 wederom op f 15,-- per
(nog) geen lidmaatschapskaart heeft
persoon te bepalen.
ont~angen, kunt u het betalingsbeZoals tot op heden gebruikelijk,
wijs overleggen, zodat u een stemgeldt deze prijs voor beide dagen.
kaart ontvangt.
·
Ook op het congres kunt u uw contributie voldoen, maar wij stellen het
op prijs, wanneer u van te voren
betaalt.
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UIT DE
FRACTIE
"HOE DENKEN \HJ OVER KERNENERGIE"
- EEN REACTIE VAN INEKE LN·1BERS Dat kernenergie èn een belangrijke
èn een zorgwekkende zaak is, zoals
Pauline van Tets in haar ingezonden
brief in de Democraat van september
stelt, zijn we van harte met haar
eens. Maar haar indruk, als zou er
nauwelijks een aanknopingspunt voor
"het standpunt van D'66" over kernenergie zijn, vraagt toch enige
correctie.
Om te beginnen: "Wie bepaalt het
partijstandpunt eigenlijk," zoals
Pauline zich afvraagt. Dat is niet
zo duister: de ALV natuurlijk! Alle
mogelijke meningen, artikelen, discussies van wie ook -hoe belangrijk
ook voor de meningsvorming - kunnen
niet "het" partijstandpunt bepalen,
dat doen in laatste instantie de leden gezamenlijk in hun besluitvorming op een ALV zoals geregeld in
Statuten en Huishoudelijk Reglement.
De belangrijkste vorm van standpuntbepa 1ing van de partij is ongetwijfeld het vaststellen van het program~
ma, daarmee richt~n we ons-immers tot
de kiezers.
In het beleidsprogram van D'66 staat
wel degelijk een standpunt over kernenergie: "Zo 1ang verdere praktische
toepassing van kernenergie niet nodig is (dankzij effectief en zuinig
energieverbruik) en zolang de problemen rond veiligheid en radioactief
afval niet volstrekt toereikend zijn
opgelost, dient te worden afgezien
zowel van verdere invoering als van
activiteiten die, verdergaand dan
strikte research, rec~tstreeks kunnen
leiden tot spoedige t6epassing op
grotere praktische schaal; dus geen
bouw van drie kerncentrales in de
komende regeringsperiode en.ook geen
proefboringen voor opslag van radioactief afval, zoals de voorgestelde
boringen in het Noorden." (4.4.)
Nu is het natuurlijk niet zo, dat
tussen twee programma-congressen in
de meningsvorming stil staat. Gelukkig niet; hoe meer er verder wordt
gedacht en gewerkt aan een verdieping
van standpunten (waarvan een passage
in het program natuurlijk altijd een
vrij globale, algemene en onvolledige
weergave is), des te beter! Zo is de
energiewerkgroep van de SWB druk
bezig met het opstellen van een nota
over het gehele energievraagstuk, en
die zal ongetwijfeld op een toekoms_tig congres in discussie komen.
·Ook buiten de werkgroep wordt "meegedacht"; op het komende najaars-

congres zal "enérgie",en speciaàl
· vervoZg Jan TerZouw (voorpagina)
"kernenergie", vast ook al wel ter
heeft Hofstra ondubbelzinnig aangesprake komen.
toond dat, door geen rekening te
Voor de fractie in de Tweede Kamer
houden met de inflatie bij de belasgeldt met nadruk dat wat staat in
tingheffing, aanzienlijke onbillijkbeleidsprogram~ op basis waarvan de
heden ontstaan. O.a. het bedrijfslefractie gekozen is, richtsnoer is
ven is daarvan de dupe, maar ook
voor verdere s te 11 i ngname. De fractie kleine spaarders. Mensen met een
heeft zijn mandaat immers gekregen
hoog inkomen die grote leningen
van de kiezers~ niet van de partij.
sluiten worden daarentegen door de
inflatie in de kaart gespeeld.
Tegen deze achtergrond heeft de
D'66 vindt dat Hofstra in de grond
fractie zich bepaald niet lijdelijk
opgesteld. Er is herhaaldelijk inge- gelijk heeft. Natuurlijk moet je
oppassen geen nieuwe onbillijkheden
sprongen op ontwikkelingen die de
te scheppen als je oude opruimt.
fractie niet bevielen en meermalen
Talloze Nederlanders hebben een eiging het initiatief tot actie in de
gen huis gekocht, voor de gepeperde
Kamer daarbij ook uit van D'66. Nu
prijs die huizen (o.a. dankzij de
komt natuurlijk lang niet alles wat
de fractie doet breeduit in de Demo- niet inflatie-neutrale belastingheffing) vandaag de dag moeten opcraat; daarom is het misschien wel
brengen. Ze hebben er daarbij reke.goed nog een paar voorbee 1den te
ning mee gehouden dat ze belastinggeven.
Zo is er over de verdeling van onder- aftrek zouden krijgen voor het gezoeksgelden over kernenergie en ande- leende geld. Zij komen in grote ·
re onderwerpen van energie-onderzoek moeilijkheden, en het zou ook hoogst
onrechtvaardig zijn, als nu plotse(het voorbeeld in de brief van, Pauling die hypotheekrente niet meer .
line) door D'66 eind vorig jaar een
aftrekbaar wordt voor de belastingen
motie ingediend - èn door de Kamer
Wij zijn er dan ook niet vöör om het
aangenomen - die de Regering vraagt
~ysteem Hofstra blindweg toe te
om door verschuivingen binnen het
gaan passen op mensen die geld hebonderzoeksbudget voor energie het
ben geleend voor hun eigen woning.
aandeel voor nucleair onderzoek
Maar er moet toch over te praten
hierin te verkleinen. De proefbozijn of, met een ruime overgangsringen voor de opslag van radioactijd, en alleen boven een bepaald
tief afval - een debat hierover
bedrag, ook de rente voor hypothewerd door D'66 aangezwengeld - zijn
door de fractie met een veelvoud van ken voor de eigen woning altijd volledig aftrekbaar moet blijven.
argumenten afgewezen. Er is een uitvoerige D'66-inbreng geweest over de Enige vorm van inflàtieneutrale beopzet van de "brede maatschappelijke lastingheffing voor eigen woningen
discussie" en de daarbij noodzakelij- is voor D'66 echter uitsluitend aanke waarborgen voor een open en demo- vaardbaar als dit wordt gekoppeld
cratische gang van zaken (debat hier- aan de gelijktijdige invoering van
over met de Regering zal in december inflatieneutrale woningfinanciering
plaatsvinden). Kort voor het zomermet waardevaste hypotheekleningen.
reces is er een door D'66 gevraagde
Bij waardevaste leningen worden de
interpellatie gehouden over het afreële hypotheeklasten gedurende de
sluiten van contracten voor opwereerste jaren in vergelijking met de
king van radio-actief afval van de
meeste bestaande hypotheken aanzienkerncentrales in Borssele en DoodeliJk lager. Het is natuurlijk ook
waard. Beide daarbij ingediende·
gewenst om op den duur de rente or.
D'66-moties - één die parlementaire
spaargeld reëler te belasten dan
goedkeuring van de contracten vöör
nu het geval is. De verhoging van
de brede maatschappelijke discussie
het belastingvrije bedrag tot f.700r
uit afwees en één die de Regering
die de Regering in het hoofd heeft,
in 'het algemeen vroeg niet verder op
is natuurlijk peanuts.
die discussie vooruit te lopen rich-'
De partijraad van de VVD heeft elke
ting kernenergie - zijn aangenomen.
inbreuk op het huidige systeem van
Kortom, ook in de Kamer gebeurt er
renteaftrek voor het eigen huis onwel het een en ander. Natuurlijk
aanvaardbaar genoemd. Ik vind dat
blijven er best een aantal moeilijke
liberalisme van een zeer dogmatische
vragen open - bijvoorbeeld of de been ouderwetse snit en ik vraag me
staande twee Nederlandse kerncentraaf hoe, als dit standpunt beleid
les wel of niet moeten blijven
wordt (of blijft) de formidabele
draaien, of hoever je kunt gaan met
prijzen van woningen in de vrije
het afremmen van de nucleaire ontsector ooit wezenlijk zullen kunnen
wikkelingen in Europa - maar gelukdalen. Het is-goed daarbij te bekig is D'66 een partij die er ook
denken. dat deze hoge prijzen leiden
voor uit durft te komen niet alles
tot hoge successierechten, tot verin één rijtje eeuwigdurende zekerhe- mogensbelasting voor mensen met een
den te hebben vastliggen. We moeten
bescheiden inkomen, en tot de onmodie vragen wèl onder ogen zien. En
gelijkheid voor jonge mensen om een
daarom heeft Pauline zeker gelijk
aantrekkelijk huis te kopen. Kortom,
als ze· pleit voor ruime aandacht
tot een situatie' die voor. iedereen
van de partij voor de verdergaande
onaantrekkelijk is, behalve voor
discussie!
mensen met een top-inkomen.

4
SYMPOSIUM 0'66

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

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

UITNODIGING

tot het bijwonen van het ::symposium
"DE VOLGENDE GENERATIE"
georganiseerd door het hoofdbestuur ·
en de SWB met medewerking van de
werkgroep D'66 jongeren.
INLEIDINGEN
CO-REFERATEN
In het programma is ruimte gegeven aan een aantal inDezeinleidingen worden- in de vorm van een 3-tal
leiders t.w.
co-referaten - doorgelicht, bekritiseerd en misschien
aangevochten door:
dr. GERRIT MIK, lector in de jeugdpsychiatrie aan de
Rijk.sunwers1teit van Groningen
HENRYPOTMAN, student bestuurskunde aan de Technische
lid van Provinciale Staten in Groningen
Hogeschool in Twente, lid van de D'66-jongeren werkgroep
over!
- de levensomstandigheden van de nieuwe generatie:
ELSE KUIPER, studente aan het Conservatorium te Amsterer zijn veel keuzemogelijkheden, minder knellende
dam, lid van de D'66-jongeren werkgroep
normen, toenemende emancipatie en grotere vrijheid
Prof. dr. PETER HOEFNAGELS, docent criminologie aan de
- toch blijkt deze generatie minder gelukkig te zijn
Erasmus
Universiteit te Rotterdam
- vermoedelijk gaan de ontwikkelen te snel en onbeheerst
FORUMDISCUSSIE
Welke voorwaarden dient de politiek te scheppen om de
In een forum bestaande uit·de inleiders en de co-refe'ruimtevrees' te corrigeren zonder de ontplooiingsmorenten is gelegenheid samen met de aanwezigen al dan
gelijkheden van de mens te verstikken.
niet van mening te verschillen en suggesties tot oplosEen extra uitdaging voor D'66.
singen en aanbevelingen te toetsen.
ptof. dr. CEES SCHUYT, docent rechtssociologie aan de
Deze forumdiscussie vi.ndt plaats onder leiding van
Katholieke Universiteit te Nijmegen
prof. Jan Glastra van Loon
Curator van de Wiardi Beekman Stichting
- bijzonder hoogleraar 1n de rechtsfilosofie aan de
over:
Vrije Universiteit te Amsterdam
- welke vormen van ervaringen dragen wij ov,,r aan de
- voorzitter van de Stichting De Ombudsman
volgende generatie d.m.v. onderwijs, instituties e.d.
- {dan) ex-voorzitter van de Politieke Partij Democra- rechtvaardigheid c.q. onrechtvaardigheid tussen de
ten '66
'huidige en toekomstige generatie'
SAt.1ENVATTING
mr. Jacquile Soetenhorst-de Savornin Lohman, stafmedeTot
slot zullen de belangrijkste stellingen, suggesties
werkster blJ Soc1 aal Cul ture.e 1 Planbureau
en
ontwikkelingen
van dit symposium samengevat worden
lid van het SWB·bestuur
door Jan Glastra van Loon.
promoveerde op: strafrechtelijke vernieuwing naar aanleiding van gebeurtenissen in de jaren '60.
over:
- de inbreng van de volgende generatie en de omvartg
hiervan
·
-moet deze generatie zich wapenen voor de-komende
'Tachtig-jarige oorlog"? (mogelijke conflictstof
wordt aangedragen)
- welke taak ligt er voor een politieke partij als D'66.

PLAATS:

SONESTA KOEPELKERK
SPUISTRAAT/KATTEGAT
A~1STERDAM

DATUI4:
AANVANG:
ENTREE:

(2 min. van C.S. gelegen)
24 NOVEMBER 1979
10.30 uur
slot: + 16.00 uur
f.12,50 (incl. een brochure
waarin de inleidingen
en co-referaten)
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S.J. VAM EIJKELENBURG, VOORZITTER NEDERLANDS CHRISTELIJK WERKGEVERSVERBOND. (NCW)

Vught, zaterdag 22 september.
Als ik de afgelopen week zo op mij
in laat werken is er heel wat gebeurd.
Sinds vorige week zaterdag, toen de
stukken van de derde di~sdag in huis
kwamen is er door allerlei gesprekken, vergaderen en interviews weinig
tijd geweest om over dit artikel na
te denken.
Hoofdpunt van de derçle dinsdag is
de bijdrage van het kabinet-Van Agt
aan de sociaal-economische ontwikkelingen, die in de Rijnmond helaas
nogal woelig zijn geworden. Ik laat
overige zaken als modernisering van
de kernwapens of woningbouw·nu maar
liggen en concentreer mij op de _sociaal-economische 'driehoek'.
Veel commentaren waren kritisch deze
week, Te~enover de FNV, die zei dat
Bestek '81 in grote lijnen werd voort·
gezet meende de PvdA dat geen enkele
Bestek-doelstelling wordt gereal i- _
seerd. D '66 vond de begroting zonder
veel risico's 'en daardoor zonder veel
·
perspectief.
Lucht tussen de regeringspartijen
ditmaa1:
De VVD toonde twijfel over de berèikbaarheid van de doelstellingen van
· het regeeraccoord terwijl het CDA
lovend is over de thans brede aanpak
door het kabinet. '
Het CNV tenslotte legt de nadruk op
de daden na de woorden: werkgelegenheid, VAD en solidariteit moeten ook
. 'echt' worden ingevuld.
· Al dat verbale geweld is niet zo gemakkelijk te verwerken. Ook niet
binnen het kaói net denk ik .. Dààr za 1
de frustratie over het niet-begrepen
worden wel worden afgewisseld door
vreugde over de met deze miljoenen- •
nota ingezette·tactische manoeuvre,
heel aardig weergegeven overigens
door een spotprent met het hoofd van
Den Uyl dat uit het net geopende
koffertje van Andriessen springt.
lHegel en Van Agt kijken innig tevreden toe.
De vraag is: \~at vindt het NC\n
Wij zelf hebben het kabinet eind
augustus gevraagd enkele zaken goed
in het oog te houden, toen ons ter
ore kwam dat een minlijn voor Jan
t1odaa 1 en voor de rendementen a1smede
een collectieve drukstijging van
bijna 2% in de lucht zat.
Het kabinet heèft daarop, vind ik,
positief gereageerq en een forse
bijstelling van de juli-plannen tot
stand g~bracht.
Mijn algemene conclusie is dat het
kabinet de sociale partners, maar
evenzeer politieke groeperingen
danin in de klem zet-. Niet alleen
waar-het om invulling van andere
wensen gaat, maar evenzeer wanneer
men politieke machtsverschuivingen
zou willen aanbrengen.

Daarmee zijn de extra problemen voor
de bedrijven nog niet volledig-geschetst. Uit het buitenland rolt
een flinke' inflatiegolf over onze
hoofden met de daaraan verbonden
De keuze daarvoor behoefde wel enige afnemende groei in wereldafzetmogelijheden.
'aanpassing' in het beleid. En çlat
·is naar mijn oordeel teleurstellend, ' Dat kan niet anders dan een verheomdat 1n feite de economische gang
viging van de concurrentie ten gevan zaken dit· jaar duidelijke tekevolge hebben. Goed voor de consunen van verbetering begon .te vertoment misschie.n maar n.iet altijd goed
nen. t1et name de export, die flink
voor de werkgelegenheid.
boven de raming· za 1 uitkomen, ook a1 Verwonderlijk vind ik dat het begrozou dit najaar de gang van zaken
tings- en belastingb~leid de inflaminder worden.
tie versterkt bovenop de tegenvalDe 'aanpassing' heeft tot gevolg
lers uit het buitenland. De prijzen
dat aan de uitgezette beleidslijnen
zullen daardoor volgend jaar een
, on vol doende wordt vastgehouden ..
forse stijging ondergaan ..·
Een en ander brengt met zich mee,
t1et die ontwi kke 1i ng gaan wij we 1
precies de andere kant op dan het
kabinet bij het begin van zijn optreden beoogde. Gelukkig heeft het
kabinet ingezien, dat het de sociale
partners niet op basis vàn een minlijn kon laten onderhandelen en heeft
het via een verlaging van de directe
belastingen ervoor gezorgd dat de
modale koopkracht wordt gehandhaafd.
\Hj hebben daar veel waardering voor"
vooral omdat daardoor geen enkele aanleiding bestaat voor het stellèn
van algemene looneisen, ook als men
naar de rendementsantwikkeling kijkt.
Elk procent contractloonstijging
betekent een deuk in de co 11 ecti eve
voorzieningen of de werkgelegenheid.
De t1i 1joenénnota is daarin zelfs
heel duidelijk en berekènt dat één
procent _loonstijging na enige tijd
lS.OOO.werklozén zal opleveren.
Dit is de achtergrond voor het komende sociale overleg in de volgende
weken .. Het kabinet heeft laten zien
wat het maximaal kan doen en voorzover ik kan overzien een 'afgerond
plaatje' ingeleverd.
Ik denk dan ook dat matiging in de
komende periode niet zozeer een kwestie van bereidheid zal zijn alswel
een kwestie van moeten.
Het kabinet· zal bij de Algemene Beschouwingen de ernst van de zaken
goed moeten onderstrepen en niet
moeten toegeven aan verlangens die
geen
bijdragen zijn tot het realidat de bédrijven daarmee op de minseren van de doeleinden van Bestek
·lijn worden gezet.· Bestek '81 bood
'81, met name waar het de werkgeleop dat punt het perspeçtief van ~en
betreft.
·
genheid
verlaging met 1 punt per jaar. in de
Een versterking van de rendementsarbeidsinkomensquote; nu wordt het
positie van de bedrijven is bepaald
een halve punt de andere kant uit;
nodig
en daarvoor zal ruimte moeten
Het sommetje i.s dan gauw gemaakt:
komen. Ik hoop dat het parlement
het verschil is liefst ruim 2 mildaar niet aan voorbij zal gaan.
Jard gulden aan rendementen. Niet
Bij dat alles spreek ik de wens uit
niks, en de investeringen gaan er
dat de reger.ingspartijen als eenheid
· dan ook niet op vooruit in 1980.
zullen optreden.
Daarbovenop komt een verlaging van
Hopelijk mede ondersteund door D'66.
de investeringspremies en een onvolledige uitvoering van de HofstraS.J. van Eijkelenburgplannen: beiden hebben een negatief
effect op de liquiditeitspositie van
de-bedrijven.
·
Het andere woorden~
\~ei ni.g of géén ruimte voor anderen,
dat is eigenlijk de hoofdlijn voor
1980.

GAST

rubrlek

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

Saskia van der Loo-de Steenwinkel,
- geboren en getogen Utrechtse,
doorliep het Stedelijk Gymnasium
ter plaatse en studeerde chemie
aan· de "Rijksuniversiteit,
- werkte als biochemica aan het
kankerinstituut in Amsterdam~
- trouwde met ir. Boele van der Loo
.en verhuisde met hem' naar Apeldoorn, waar ze ging werken op een
ziekenhuis 1aboratori urn, '
-·werd moeder van drie dochters,
'Annelies (11), Frederique (9) en
Alexandra (8)
.
- gaf een b1auwe maandag s_chei kunde- ·
les maar vond dat zelf niet zo'n
succes en vreest dat haar leerlingen ~at met haar eens waren,
- is sinds 1977 lid van de partij
en was zeer acti~f in de werk.· groep abortuswetgeving,·
- s-inds september 1978 voorzitter
van de tweemens 0'66-fractie in de
Raad van ApeÏdoorn,
·
- stond op de nominatie voor de. landelijke emanCipati.ecomm.issie, maar
dat pakte politiek wat verkeerd
uit,
·
- blijft door haar werk in de partij
-en in de beweging met en voor
v.rouwen van mening dat juist D'66
oNe~al, maar vooral landelijk, zeer
vee 1 aandacht voor. de emancipatie
yan mensen moet blijven vragen.

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

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

Praten met Sask·ia van der ·Loo is
praten over emancipatiezaken. Niet
-hinderlijk, zoals sommige mannelijke
mensen dan onmiddellijk denken, maar
wel duidelijk. En consequent. Ze
vindt dat er 'tegenwicht• moet zijn~
Tegenwicht omdat veel vrouwen aan
die kant van de wip zitten waar het
minste gewicht is van mogelijkheden,
van geld, van voorzieningen. Van
Saskia mag je best overdrijven, je
mag in het telefoon-alfabet best
allemaal vrouwennamen gebruiken.
'Breng het ze maar fors onder de
aandach"t dat we er nog lang niet
· zijn •·, zegt ze; En daar werkt ze
DE DEMOCRAAT
4elf keihard aaA mee. Want allang
voor ze één voet in de praktische ·
politiek had gezet, was ze politiek
IN GESPREK MET
bewust bezig in de vroawenbeweging.
. 'V i a dat werk in de vrouwenbeweging.
ben ik in de politiek terecht geko.. - men. :ti'< bemoei de me hier i.n Ape 1doorn ·SASKIA VAN DER LOO
met van all~s en nog wat en voora~
·.met zaken die met vrouwen te ma'ken
tiviteiten van D'66-fracties. Nu heb
hebben. En als het-moet kan ik
·ik weer een stuk uit Enschede waar
drammen, of in ieder ge va 1 dóór- _
vrouwen uit de Raad een_ emancipatieprikken om te weten of~ iets klopt.
commissie van .de grond hebb!!.n ge ti 1d.
Kijk, als' ze op school beweren dat
. Dat zal hier nog wel niet een-tweeoverblijven niet mogelijk is omdat.
. drie gebeuren, maar ze krijgen van · ·
de inspecteur_het niet goed vindt,
mij wèl .het plan onder OQJen.'
dan ga ik wel onmiddellijk door naar
.de inspecteur en desnoods naar Den
E~~ç!i~Y~~~l~9
Haag.
·
I,k raakte ook verzeild in de poli'Als je pas in de raad zit., roepen
tieke scholingscursus voor vrouwen.
al je politieke tegenstanders dat
Een heel belangrijk instrument voor
je nog geen ervariog hebt en dat is
·de emancipatie, omdat je daar vrouook zo. · ~1aar a1s ze daarmee bedoe. yien 1eert een ei gen meni n9 te heb. len dat je éigenlijk je mond moet
ben, te kieien voor wat ze zelf
hou~~n, ·dan zijn ze natuurlijk aan: .

het verkeerde adres. Bovendien heb
je ook hier in Apeldoorn al hèt verschijnsel dat de standpunten al zijn
ingenomen vóór .iemand gehoord heeft
waar het over gaat., Het gaat er niet
om wàt er gezegd wordt, maar· w.'ie het
zegt. l~ijn ervaring is intussen wel
dat echt goede ideeën toch wel een
kans krijgen, al is het dan ook een
jaar later. Een mooi voorbeeld daarv.an is ons gemeentel ijk monumentenfonds. Ièdereen is het erover eens
dat we de weinige mooie dingen, die
we hebben, moeten b~waren. Goed, we
gaan die op een lijst zetten en vertellen aan· de mensen dat ze zo en
zo bewaard en onderhouden moeten
worden. ~1aar je kunt mensen in alle .
redelijkheid niet ver:pl·ichten tot
allerlei restauratiekosten als je
geen, geld hebt om dat te subsidieren. Wil je de stad in stijl restaureren, dan moet je eerst budgetteren. De D'66-fractie dacht aan de ·
instelling van een monumentenfonds.
· Homerisc~ gelach in alle fracties
toen we dat voorstelden. Nu, een
jaar later, komt·een van de andere
fracties zelf met een dergelijk
voorstel. Dat hebben we overigens
intussen geleerd: -het maakt niet uit
wie de goede ideeën op tafel brengt,
als ze maar komen. En zelfs al zijn
ze.van ons gestolen, als ze ~oed
zijn, worden ze door ons gesteund.'
Maar.je moet je politiek natuurlijk
wel verkopen?
'
'Ik vind dat een rotwoord, maar het
zal wel waar- zijn. Ik praat liever
over verantwoorden van de dingen die
je doet. -~lij hebben als fractie besloten een jaarverslag te maken,
niet allee.n van de dingen die we met
of zonder succes hebben'ondernomeil,
maar ook over ons eigen functioneren. Ons, dat betekent dan mijn
fractiegenoot Rob-Rijnhout en onze
fract-Ie-assistente. Dat laatste
1
EigenUjk zou aUe qpenbaar onderwijs neutraal- bij~onder-onderwijs
moeten worden, zoiets van: "voor
all-e gezindten en ook voor zonder
gezindte" .. De ouders zouden school-bestuur moeten worden-, dán kunnen
zij zelf bepal-en hoé ze de zaak
wensen in te richten en dan ~s de
gemeente verlost van de druk dat ze
behal-ve verantwoordeZijk voor het
total-e onderwijs in de gemeente, ook
nog de directe werkgever van het
,openbaar onderwijs is. '

7
verslag sturen we .ook naar Den Haag.
Met het externe verslag, het dadenverslag dus, willen we hier in
Apeldoorn eind september op de markt
gaan staan. We huren een kraam op
het Raadhuisplein en brengen het
aan de mens. t~et a1s achtergedachte:
volksvertegenwoordigers moeten ver- .
antwoording afleggen ten opzichte
van de kiezers, niet alleen bij verkiezingen, maar ook tussentijds. Wij
zullen waarschijnlijk heel negatieve
reacties krijgen van de andere politieke partijen, maar vermoedelijk
staan die volgend jaar ook wel met ·
een kraam op de markt. En negatieve
reacties van andere partijen zijn .
altijd prima public{teit voor D'66.'
h~r~~-Y~~-~~Q~r~~

Je bent naar de Verenigde Staten
klacht indienen. De co11111issie progeweest. Dat was een studiereis, of
beert dan eerst iets te regelen met
had dat oók nog iets met de politiek
Er zijn ge~mancipeerde.vrouwen die
· degene over wie je gek 1aagd hebt.
te maken?
bezwaren hebben tegen het pZ.aatsen
Als dat niet lukt komt er een open'Neen, dat was helemaal voor de
van d1- t soort ·.foto 's. Ik niet!
bare hoorzitting om te vernemen of
vrouwenbeweging, als je zoiets. al
er meer mensen zijn die klachten
kunt scheiden. Maar ik wil er voor
hebben. Dat is voor een bedrijf of
de Democraat best iets over verteleen instelling natuurlijk allesbelen .. Ik wil trouwens de informatie
halve leuk. Eventueel k6n er dan nog
en de ervaringen die ik daar heb opeeh rechtszaak volgen ~n alhoewel
gedaan bij gelegenheid ~rgens depode discriminatiewetten nog allerneren, zó dat dat ook voor partijstadia van ontwikkeling. Zowel
_
minst waterdicht zijn, werkt dat
genoten toegankelijk is. Misschien
vrouw.en die nooit enige opleiding
toch als een duid~lijke sanctiè op
mag ik dat te zijner tijd .nog eens
hebben gehad, als vrouwen met een
discriminerend gedrag. Het belangvermelden in ons partijblad.'
academische opleiding die er een
rijkste is natuurlijk dat er überUitstekend. Waar ·ben je overal
tijd uit zijn geweest door huwelijk
haupt iets wordt gedaan en dat er
geweest?
of kinderen, eri die dus eigenlijk
'Vijf grote steden: New Vork, Boston, aandacht voor is. Hij kunnen daar
ook in een achterstandsituatie zitveel van leren.
Washington, Los Angeles en San Franten.'
cisco. Ik heb erg veel geZ'ien en met Verder heb ik speciaal aandacht besteed aan .tra i ni ngspr0gramma' s voor
heel veel mensen. gepraat. t4aar daar
ÇQ~9r~~-~YrQ~~-~~-~rh~i9~
vrouwen, en dan vrouwen in alle
kom ik dus nog wel eens op terug.
Wat mij het meest hèeft geboeid en
Als je lid bent van de Vereniging
tegelijk-een voorbeeld is van iets
van Vrouwen met een Academische Opwaar de Amerikanen veel verder mee
leiding ·zoals jij, kun je dat makzijn dan wij, is het werk van de
kelijk zeggen. Vind je echt dat
"Commission against discrimination"
zo'n club nou nog wat voors~elt in
in Boston. Daar werken 65 mensen die
deze tijd?
klachten over elke vorm van discri~
'Ik dacht wel dat je daarover zou
minatie aanhoren, verwerken en daarbeginnen, maar je moest eens weten
op actie ondernemen. Dat heeft niet
speciaal met vrouwen te maken. Het
kan gaan om discriminatie vanwege
huidskleur, leeftijd, sexe, of wat
dan ook. De enige voorwaarde voor
CONGRESDAG 'VROUH EN ARBEID' op zaterdag_20 oktober 1979 JAARBEURS UTRECHT
het in behandeling nemen van je
georga-niseerd
door de Commissie E111ancipatie Zaken·van de V.V.A.O. in samenklacht is dat het gaat om discrimiwerking
met
de
Vereniging voor Vrouwenbelangen en de Bond-van Vrouwen in nerend gedrag van een instelling,
Bedrijf en Beroep.
·
dus niet van een particulier, maar
Doel_ v~n. het congres is· o.m. te trachten vanuit emancipatorisch perspectief
wel-bijvoorbeeld een bedrijf, een
de.pos1t1e·van çle vrouw ten opzichte van arbeid te belichten. Het ziet er·
café of een bureau, en binnen de
naar uit dat er iets zal moeten veranderen: aan de arbeid en aan de wijze
staat Massachusetts. Als je bijvoor- waarop
deze wordt gewaaardeerd en verricht, én aan d~ vrouwen en hun inbeeld in een resta).lrant niet of önstelling
tegenover arbeid. Elke geïnteresseerde is welkom.
beschoft bediend wordt ~un' je een
Het programma verme 1dt onder meer:
Christine.Delphy: Vragen bij'de inhoud van het begrip 'arbeid'.
Chris.tine Clason: Mobiliteit en deelname aan betaalde en onbetaalde arbeid.
'AZ.s je op een gegéven moment ontFi 1m: 'vrouw-en.-werk' •
·
·
·
dekt dat de situatie waarin je zit
Hilda Verwèy-Jonker: Beroepensegregatie.
voZ.komen fout is, dan moet je niet
Doorbrekin~ van cliché's, voorbeelden uit het bedrijfsleven.
omwiZ.Z.e van eerder genomen besZ.is-'
Hedy d 'Ancon~: Attitude van de vrouw ten opzichte van arbeid.
singen of gekozen uitgangspunten,
Caroli.ne Quispel e.a.: \4at vrouwen kunnen doen.
zeggen: we sukkeZ.en maaP verder.
Stellingen over gewenste verbeteringen en diskussie daarovér.
Neen, dan_moet je kappen en Ópnieuw
beginnen. Dat geZ.dt óók en vooral. in
Kosten: f 25,=. Aanmelden per omgaande bij ~1evr.A .• Frjink-Heesterman,
de pol.itiek. '
Vond~rlaan 9, 7313 AE APELDOORN, Eventuele inlichtingen bij
Sask1a van der Loo, telefoon (055) 25 11 52 (bij voorkeur overdag}.
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hoe critisch ik mij binnen- die groep
opstel. Ik vind namelijk dat ze
veel méér zouden kunnen doen dan ze
in feite doen en dat ze een ontzet.t'end be 1angri j ke functie zouden ·
kunnen vervullen. Nu zijn er twee
mogelijkheden als je het met het.
beleid van een club niet eens bent:
öf je stapt er ·uit en gaat buiten.
staan schelden dat ze het zo slecht
doen, öf je blijft er in en probeert
va·n binnen uit de boel aan te pakken. Dat laatste probeer ik binnen
de V.V.A.p. en in dat kader valt ook
de organi sa tie van ons congres op 20
oktober a,s. in Utrecht. Als je daar
iets over zegt, begin'dan met te
vèrtellen dat het voor alle vrouwen
is die er maar belangstelling voor
hebben en dat ze vooral niet academisch ge.vormd hoeven te zijn. En
zet er ook maar bij dat mannen niet
geweerd worden, mits ze zich als
mens gè.dragen. De achtergrond van
het congres ·(zie voor het programma
pagina ·7) is eigenlijk dezelfde als
die van mijn politiek handelen.
Aan. de ene kant heb je de externe
weerstanden die, vrouwen ontmoeten
,telkens als zij de buitenwereld
instappen: ca rri èrep 1anni ng, be 'Vanwege aZle e:x:tPa baP:riê.pes hebben
VPouwen ook e:x:tPa·dWJ)tjes nodig om
ilaaP ovePheen te komen. D1-t moèt een
tijde~ijke zaak ·zijn, maaP daaPom
niet mindeP beZangPijk. En daaP
moet geld vooP besGhikbaaP zijn. Het
kost wat en het mag ook wat kosten. '

zwaren van manneri èn van vrouwen
om een vrouw als baas te hebben, en
ook a11 er 1ei practi sche prob 1emen.
zoals de dooddoener van de slechte
ecopomische omstandigheden, of iets
onnozels aJs georganiseerde kinderopvang. En aan de andere kant de
i.nterne weerstanden van vrouwen:
het schuldgevoel en de eeuwige
.slaafse offerbereidheid. Als ik niet
'permanent klaarsta en mij niet op' offer voor man en kinderen, dan ben
ik·een slechte moeder. Als ik niet
in rni.jn werk Vdn alles OVer mijn
kant laat gaan, dan ben ik misschien
niet geschikt voor dat werk. ~e'gaan
er tijdens ons congres "Vrouw en
Arbeic;l" uitgebreid op in. Hedy
d'Ancona en Caroline Quis·pel, samen
met een politica en een. aantal
vrouwen die in overheidsdienst werkzaam. zijn. •
We braken het interview heel plotseling af want Saski.a ging haar kinderen uit school halen en bracht mij
meteen naar de trein •. De dames Van
de.r Loo hadden de komst van hun
moeder niet afgewacht. Als je zo'n
moeder hebt krijg je de emancipatie
met de paplepel naar binnen. En
slikken, denk er. om!
Stijn Verbeeck

VOOR U GELEZEN ....
Miriister:raad 1989 is de titef van een
zeer amusant boek over politiek.
Amusant, zelfs voor mensen die er
dag en nacht mee temaken hebben!
Een aanta1 vrienden en politieke
makkers van·Joop den Uyl maakten dit
boek ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
Ik kwam onlangs een foto tegen van
Den Uyl van een jaar of tien geleden
en bedacht toen hoe. öud politiek
maakt in korte tijd. Een benauwende
gedachte. Maar er zijn gelukkig ook
andere voorbeelden. Terlouw ziet er
nog aardig veerkrachtig uit. Moet
dus maar geen minister-president
worden.
Voornoemd schrijverscollectïef werpt
in dit boek e-en blik op twee dagen
in februari 1989, wanneer het derde
kabinet-Den Uyl met.een veelheid van
problemen wordt geconfronteerd.
Interne spanningen, conflicten met
het bestuur van de PvdA, een economische noodsituatie en de bezetting
van het Rijkscomputercentrum door
een aktiegroep doen het kabi,net wankelen, maar het brein van de minister-president werkt op volle to'eren.
Deze en andere ( fi c1;i e've) gebeurten.i ss en worden beschreven vanuit zeer
verschi 11 ende invalshoeken.
Naast de notulen van een kabinetsvergadering, brieven van ministers,
beschriji/i ng van een persconferentie
vindt u erin wat er bij de premier
thuis gebeurt. Insiders schreven het
boek en dàardoor heeft het geheel
toch een hoge graad van authenticiteit, wat in de eerste plaats geldt
voor het portret van Den Uyl, en daar
.gaat het tenslotte om.
Het boek is in zeer korte tijd door
èen aantal auteurs bij elkaar geschreven: Hedy d'Ancona, H. Brandt Corstius, Marcel van Dam, Rinus Ferdinandusse, Wouter Gortzak, Victor' Halberstadt, Hans Hofhuis, Flip de Kam,
-A.J.F. Köbben, J. en D.A. Kooiman,
Hans van ~4ierl o, Ton Planken, Ageeth
Scherphuis, A. Stemerdink, J.C. Terlouw, Ed van Thijn en Li~sbeth den
Uyl-van Vessem. Een ill.ustur en bont
·gezelschap. Ed van Thijn verzorgde
de inleiding, waarin hij overi9ens
voorspelt, dat geen van de auteurs
in 1989 hog een rol van enige betekenis zal spelen. De oplage van
·het boek is 8.000 exemplaren.
Marie-Louise Tiesinga.

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

AUTOMATISERING LEDENADMINISTRATI'E

In de vorige Democraat kon u lezèn
dat wij bezig zijn onze ledenadministratie te automatiseren. Momenteel
worden de invoerfouten gecorrigeerd.
Circa 100 leden gaven gehoor aan
mijn oproep om foutieve adresstrook· jes térug te zenden.
Bedankt voor: de medewerking!
Binnenkort willen wij de (sub)regioen afdelingsbesturen een eigen ledenlijst toezenden.
Deze· lijsten kunnen echter pas word~n
vervaardigd, wanneer wij de computer
verteld hebben welke (sub)regio's en
afdelingen bestaan en hoe deze zijn
. begrensd. Dezer dagen ontvangen de
besturen van de (sub)regio's en afdelingen uitgebreide informatie over
de automatisering van de 1edenadministratie. De regiobesturen worden
hierin verzocht·zo säoedig mogelijk
op te geven we 1ke are li ngel') er bi nnen een regio bestaan en welke gemeenten tot welke afdeling behoren.
Wij hopen, dat de afdelingsbesturen
hun regiobestuur. dat volgens het
HR de grenzen van de afdelingen
. vaststelt, z.s.m. de gevraagde informatie verstrekken.
Dus geen afdelingsgrenzen vermelden
aan het secretariaat, maar aan het
INDUSTRIËLE EIGENDOM EN INNOVATIE
regiobestuur.
Wij hopen, dat de regiobesturen de
gegeven zo snel mogelijk verzamel e·n,
Onder bovenstaande titel le.zen wij
ir. "Nederlands Juristenblad", augus- 'witte vlekken' onderbrnegen en het
landelijk secretariaat een volledig
tus 1979, pag. 609_e.v. een uitvoeoverzicht
verstrekken.
rig artikel van de hand van prof.
mr. H.Cohen Jehoram, waaruit wij ciFrans Rogier
teren:.
vice-voorzitter organisatie
"Op een 'studiedag Innovatie',
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Hoe kom je hij d~

vee~ttark~

in Utrec.nb?
Er zullen vast a11 erl ei ,redenen bestaan oin een congres
te houden op Ameland, in Eijsden,of in Cadzand, maar
er is maar één plaats in Nederland, die met recht kan
zeggen dat ze centraal ligt. Daar, in Utrecht, houdt
D'66- zoals u langzamerhand duidelijk·moet zijnhaar 25ste Algemene Ledenvergadering.
U bent daar van harte welkom:
De afdeling Utrecht wil alles in het werk stellen om
er mét U·een goed congres van te maken.
Op pagina 2 van deze Democraat vindt ~ enige informatie
over vervoer per trein, over de kindercrèche, over consumptiebonnen en logeermogelijkheden.
Op deze pagina nog wat nadere informatie en hier:naast
een kaartje met de wegen die naar het congres leiden.

o~otCA~ti._l;.:, ~

van rlcilv1n,9
\-{ifverrum

7

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

~kuil

T~ADITtE:.
Na afloop van de eerste congresdag krijgt u traditiegetrouw de gelegenheid om met uw partijgenoten alles
bij te praten en/of af te drinken.
Muzikaal wordt deze happening versierddoor The
swinging solicitors een verzameling baliekluivers
uit de hoofdstad des 1ands.
11

11

,

_THE. SWINGING SOLICffORS_
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. WIJZIGING CONGRESAGENDA
In de Eerste Congresdemocraat is als tongresstuk ECD 1
de concept-agenda van de ALV op 26 en 27 oktober 1979
gepubliceerd. Inmiddels is gebleken dat het Europees
Parlement op vrijdag 26 oktober een zitting heeft, zo- ·
dat niet zeker is, dat onze fraktieleden tiudig op het
congres aanwezig kunnen zijn. Teneinde te voorkomen,
dat op vrijdagavond alleen organisatorische zaken worden
behand!=!ld, blijft het streven er op gericht agendapunt
6 - Verslag fraktievoorzitter Europees Parlement '
en agendapunt 7 - Europ-ese politieke moties - op vrijdagavond te behandelen. Wel is besloten agendapunt 8
- Statuten PSVI - na agen~apunt 5 te behandelen, opdat
agendapunt 6 eerst om 21.35 uur aan de orde komt.
Mocht de Europese fraktie onverhoopt niet tijdig aan-'
wezig zijn, dan zal het agendapunt 12 - Financiën - op
vrijdagavond worden behandeld.en worden de agendapunten
"OT \~ e..tC\&~ "'-._~ ol
6 en 7 op zaterdagmorgen vanaf 10.20 uur aan de orde
Ter verhoging van uw feestvreugde zal u in de loop van
gesteld. Punt 12 a vervalt,. omdat de begroting 1979
~et congres een verleidelijk aanbod worden gedaan. U
geen bijstelling behoeft. Bovendien is besloten aan de
kunt 1aten kopen voor de spotprijs van f 2 ,50 per 1ot.
· agenda te te voegen:
·
De prijzen die onvermijdelijk b.ij een loterij horen,
o.a. Wijziging van de Statuten van de Stichting Wetenzijn op de informatiebalie te bezichtigen. Er zijn
schappelijk Bureau D'66.
.
waardevolle gesigneerde stukken bij. Er naar kijken,
Dit punt zal in aansluiting op punt 8: Wijziging Staloten kopen en dan hopen dat u wat wint. Zaterdagmid~
tuten Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D'66
dag heeft de trekking plaats onder toezicht van een
worden behandeld.
boven elke verdenking van partijdigheid staand partijIn het congresboek treft u de definitieve congresagenda
lid. Wie dan al naar huis. is vindt de winnende nummers
in de volgende Democraat, die op 22 november verschijnt. aan, maar wij verzoeken de leden nu r.eeds met bovenge,
I
noemde (mogelijke) wijzi.gingen rekening te houden. ·
Het batig saldo van de· loterij gaat in zijn geheel naar
Frans Rogier
giro 1.000.000. Loten kopen dus!
vice-voorzitter organisatie

·!
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subgroepen Ontwikkelingssamenwerking, Europa en
Defensie; coördinàtor van de subgroep Afrika.
8. idem·
·
9; lid Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken
10. secretaris buitenland

'
In dé vorige Democraat presenteerden zich voor de vacerende funktie van partijvoorzitter de heren van Wijk
MOTIVERING
·.en Zeevalking.
Hèt is de laatste jaren in toenemende !llate duidelijk
geworden dat de Nederlandse en de Europese samenlevingen
Inmiddels heeft zich nog. een derde kandidaat aangemeld.
steeds meer afhankelijk zijn van hetgeen daarbuiten
Hieronder worden de formeel vereiste vragenlijst en de
gebeurt. Daardoor ontstaat voor Nederland en Europa de
door hem verstrekte antwoorden gepubliceerd.
noodzaak om te trachten de verschillende buitenlandse
, Mochten vöór 29 september a.s. (de forme 1e sl ui ti ngste voorzien en deze zoveel mogelijk in
datum) meer leden zich nog kandidaat stellen, dan zullen ontwikkelingen
samenwérking
met
andere staten in de gewenste richting
·.de gegevens van die kandidaten in het Congresboek worden te sturen.
gepubliceerd,
• Het streven naar het mede kunnen beheersen van de internationale ontwikkelingen roèpt echter de vragen op onder
b~9~!J2~=
welke voorwaarden dit mogelijk en gewenst is. Ik wil
1. NAAM en voornamen
hierop graag mijn persoonlijke visi.e geven:
2. Geboorteplaats en -datum
De Europese politieke samenwerking o.a. een middel om
3. Adres en telefoonnummer
door co 11 ecti ef optreden meer gewicht in de schaa 1 t~
4. Opleiding
leggen. Europese integratie is echter geen middel tegen
5. Beroep
alle kwalen. Men zal ervoor moeten zorgen dat de toe6. Lid sinds
. genomen invloed. op de juiste doeleinden is ger.icht en
7. Hui di ge functiesbinnen D' 66
dat de middelen welke hiertoe aat'lgew~nd worden accepB.· Vroegere functies binnen 0'66 ·
tabel zijn.
!
·
.~· Functies in andere maatschappelijke organisaties
De doeleinden van Európese samenwerking zijn door onze
10. Voor welke functie.
partij reeds kernachtig geformuleerd: Europa moet een
rol spelen als vredes-factor (hierbij kan men· aller1. GOORENGEL, Johannes Sernardus
eerst, maar niet- alleen, aan de Oost-Wet betrekkingen
· 2·. Amsterdam, ·9 mei 1923.
denken) en Europa moet·solidair zijn met landen en
3. Anti 11 en straat 24' , 1058 HB Amsterdam, tlf. 020-,180128
groepen welke als gevolg van· bepaalde ontwikkelingen
4•. techni schè
· ·
in de knel· komen. Tevens behoort hierbij een erkenning
5. hu1 sman (ex. bouwvakker, schrijver Soc. Verz. Bank,
.van het emancipatiestreven in de Derde Wereld:
·gepensioneerd)
Het valt niet te ontkennen dat de Europese lidstaten en
6. 1968
de. EEG al belangrijke stappen hebben gezet in de ge7, gèen
wenste richting. (Denk aan de. Ostpolitiek, de akkoorden
8. geen
van Helsinki, en de conventie van Lomé.)
. 9. geen
Anderzijds is. het veel te vroeg pm zelfvoldaan achter10. voorzitter
. over te gaan zitten.
..
We realiseren ons allemaái dat 'Nederland een klein land
KANDIDATENSECRETARIS BUITENLAND
is en D'66 een kleine partij. De ·kracht van "de kleintjes" ligt echter in de waarde van hun ideeën en voor1. VAN GINKEL, Joop
stellen. Aan de verdere ontwikkeling daarvan zou ik als
2~ Leiden, 18 november 1938
· secretaris buit~nland' in samenwerking met andere leden
3. Dadelstraat 23, Den Haag, tlf.070-465112
hard en geestdriftig willen werken.
4. Economie, Universiteit van Amsterdam
5. Rijksambtenaar Ministerie van Buitenlandse Zaken
6. 1967
1. VAN TETS, Pauline
7. geen
_
2. Den Haag, 28-6-1943
3. 2de Jacob van Campenstraat 120-2, Amsterdam,
8. secretaris werkgroep Buitenland;
tlf.020-710255
lid Voorlopige Adviesraad; lid Adviesraad.
4. taalkunde (Frans, universitair)
9. wijkvertegenwoordiger in Bestemmingsplan Overleg
werktuigbouwkunde (MTS-niveau)
met Gemeente
·
5. medewerkster Stjthting Technische Ontwikkeling
10. secretaris buitenland
Ontwikkelingslanden (TOOL); geeft technische
adviezen aan ontwikkelingslanden. in het kadervan
MOTIVATIE
zgn. 'aangepaste technologieën.'
t4oet 0'66 zich laten verleiden tot spectaculair stel6. 1977 ,·
lingnemen i.n buitenlands-politieke kwesties? . '
7. redactielid.afdelingsblaadje Amsterdam
Ik dénk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn.
lid Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Anders spreken we ons zelf te snel tegen.
.
geen
,
8.
Vandaar· mijn opvatting over de taak van secretarî s
9. lid Amnesty International, lid SCUM,
buitenland: náást het ·onderhouden van buitenlandse
oprichtster ACAP.
contacten en de normale zorg voor organisatorische
10.
secretaris bu:itenlahd
en administratieve zaken óök zorg voor·een evenwichtige
Talenkennis: g.: Frans~ Engels, m.: Duits
ontwikke,ing van de discussie binnen de partij.
zeer m.: Italiaans
..
'
1. KLQt.1PENHOUWER, Kees Jan René
Beschikbare tijd: ik werk 4 dagen per week; verplich2. Lè Ch~nit (Zwitserland), 6 juni. 1954
tingen daarbuiten zijn aanpasbaar.
3.' Feyenoorddijk 63-B, Rotterdam, tlf.010-856561
OPVATTINGEN
IVM
DE
TAAK VAN EEN SECRE~ARIS BUITENLAND:
4. E.conomische Planning voor Ontwikkelingslanden te
Rotterdam.
1.. oe Europesé fractie moet in de komende tijd alle
5. econoom
steun kunnen krijgen die zij maar wenst .
. ,6. begin 1978
2. Naar "buitenland" is meer en verder dan de E:EG;
7. lid Werkgroep Buitenland en Defe111sie en van de'
ontwikkelingslanden, bijv., ·

1l
Hoe hvlp belangrijker dan hoeveel. ~1eer ge1a vuur·
DëWustwordingsactiviteiten in Nederland verdient
daarom overweging.
.
.
3. Veel mensen uit ontwikkelingslanden wonen vlakbij
ons in de buurt; wij mogen best eens wat meer aandacht besteden aan de culturele minderheden in ons
eigen land.
4. Een partijbestuur dient al zijn aandacht te besteden
aan organisatie, denken en doen binnen de partij en
dient zich te onthouden van opzienbarende woorden en
daden naar buiten. ·
De punten 2 en 3 zijn dan ook niet bedo.eld als politieke uitspraken, maar als punten van overweging, die ik
binnen de partij aan de orde zou willen stellen ..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7•

UERZ, Werner Peter
Bassenheim/BRD, 5-3-1939
Sandgat 26, 6903 WX Zevenaar, tlf.08360-24055
HBO-niveau
binnen-hui sarchi tect/advi seur wi nke 1i nri chti ng
1967
.., reg.iovoorzitter Gelderland
- lid Werkgroep Europa
- schaduwfractie Zevenaar
8. Gelders HB-lid
- voorzitter afdeling Zevenaar
9. coördinator Actie Leefbaar Grensgebied
10. secretaris buitenland

1

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

2. Den Haag, 19 december 1947
3. Korte Poten 9A, Den Haag, .tl f. 070-648214
4. Gymnasium; Doctoraal Politieke en Sociale Wetensch.,
specialisatie Internationale Politiek; .
post-doctora 1e 1eergang Bui ten 1an,dse Betrekkingen.
5. zelfstandig politicoloog, d.w.z. verrichten van
politiek onderzoek, geven van politieke cursussen en
verzorgen. van publicaties op internationaal politiek
gebied.
6. 1976 '
7. ·lid-Werkgroep Buitenland en Defensie,
lid sub-werkgroepen Europa, Afrika en Defensie;
oprichter/ coördinator Werkgroep Parlement en Democratie; lid bestuur PSVI; begeleider kadercursus
8. wijkcontactpersoon; lid werkgroep gemeenteraad;
lid Programcommissie Gemeenteraadsverkiezingen;
opste 11 er (p-rogram) onderzoek rapport Europese
verkiezingen; spreker Europese campagne.
9. bestuurslid toneelgezelschap
· · .
10. secretaris buitenland
'

Motivering
0'66 is een sterk internation_aal gèori~nteerde partij.
Tenminste als we afgaan op de programma's en het beleid
van de Tweede Kamerfraktie. Of de grote internationale
problemen bij de discussies binnen onze gehele partij
zelf wel die aandacht krijgen die ze verdienen is echter
zeer.de vraag.
·
Buitenlandse politiek is in 0'66 naar mijn mening te,
veel het pri.vé domein van een kleine groep spedalisten
en
volksvertegenwoordigers. Het wordt hoog_ tijd dat··
problemen als bewapening, mensenrechten, ontwikkelingsoeleid etc. in veel bredere 0'66 kring aan de orde worden
gesteld. De nieuwe secretaris buitenland zal het kleine
'gesloten circuit' (inclusief zichzelf) moeten openbreken. Op grond van gedegen informatie zal hij de diskussies op alle partijniveaus (voorai afdelingen) moeten
aanzwengelen en vooral: moeten luisteren naar wat .partijgenoten zelf allemaal vinden.
Een tweede belangrijke taak ligt in de begeleiding van·
onze P!irlementariërs. In het bijziender denk. ik hierbij
ook, aan het mobiliseren van de grootst mogelijke ondersteuning van onze Europese fraktie. Uitzonderlijke belangstelling voor Europese politiek is dan ook in mijn
ogen_een noodzqkelijke voorwaarde om de funktie goed te·
kunnen vervullen.
Tegelijkertijd moet natuurlijk een eenzijdige gerichth~~d worden voorkomen. oe· wereldproblemen houden niet o~
blJ de grens van Europa. Oe ernstigste liggen veelal over
die grenzen heen. · ·
,
'
Naar mijn stellige. overtuiging is het bedri.jven van
buitenlandse politiek zonder idealisme een letterlijk
doodlopende weg. Om huidige en toekomstige generaties een
menswaardig bestaan te garanderen mag geen oplossing
onbedacht en geen poging achterwege blijven. Tegelijkertijd dienen we te beseffen dat i de a1isme zonder het nodi ge inz'icht in .de kei harde re a1i te i t evenzeer 1evensgevaarlijk kan zîjn.
Op grond van mijn opleiding en mijn werkzaamheden ben ik
.vertrouwd met alle'facetten van de internationale politiek. Bij ,verkiezing 1igt het in mijn bedoeling om mét
al mijn energie te trachten bovenstaande opvattingen·
werkelijk inhoud te gev~rr.
Bob van den Bos
KANDIDATEN SWB-BESTUUR

1.
2.
3.
4.

TIMMAN, Theo Edward.
Schiedam, 14 augustus 1945
Middenweg 307; Amsterdam, tlf.020-930089
politieke wetenschappen
5. zelfstandig sociaal-wetenschappelijk onderzoeker,
publicist
6. 1977
7. 1i d van de werkgroepen Europa, Bui ten 1and en de
werkgroep Parlement en Democratie
8.

9. bestuurslid van de

Wi~renunie

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

INLEIDING
Reeds enige tijd is het onderwerp stemadviezen bij interne kandi daatste 11 i ng voor vertegenwoordigende 1i chainen in discussie binnen de partij. De meningen hierover
zijn duidelijk verdeeld. Veel D'66-'ers vinden dat de
leden momenteel over onvoldoende informatie over de kandidaten beschikken om weloverwogen hun stem uit te bren·
'gen.
Naast èen aantal andere procedure-verbeteringen, zoals
meer informatieverstrekking door de kandidaten zelf en·
meer presentatiebijeenkomsten, kent het Huishoudelijk
Reglement sinds het najaarscongres 1978 in Breda het
onderstaand artikel 108, dat het mogelijk maakt
een, afzonderlijke adviescommissie te belasten met het.
geven van aanbevelingen.
Art i ke 1 108 1uidt: ·
l. De ALV. kan besluiten bij de kë~ndidaatstelling een
aanbeveling te laten doen door een·door de ALV af- .
zonderlijk aan te wijzen commissie. Van deze commissie mogen geen kandidaten deel uitmaken.
'2. De ALV bepaalt in dit besluit tevens hoeveel kandidaten deze aanbeveling zal bevatten en geeft aan of
deze aanbe,veling een aanbevolen of een alfabetische
volgorde ver~ldt.
3. ·Het Hoofdbestuur doet hieromtrent 'tenminste éénmaa.l
per· jaar een voorste1 aan de AL V. · ·
4. De commissie geeft aan de leden in ieder geval
schriftelijke informatie over de kandidaten. De over
de kandidaten gegeven informatie moet éénduidig ingerich_t zijn.
5. De ontwerp-aanbeveling wordt .aan de kandidaten gezonden die binnen een redelijke termijn daarop commentaar kunnen geven bij de commissie.
6. De aanbeveling moet gemotiveerd zijn. Oe gegevens op
grond waarvan de commissie tot haar aanbeveling
komt, moeten aan <Ie l.eden ter beschikking staan.

.

I

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

2. ~~m~u~~~lliug_~gyi~~sg~mi~~iê
Het huidige artikel 108 geeft geen regels voor de
samenstelling van de adviescommissie. Vooral hier' over waren en zijn de meningen verdeeld. Naar de mening van het Hoofdbestuur diènt de commissie zodanig
te zijn samengesteld, ·dat bekendheid met de kandidaten zoveel mogelijk wordt bevorderd. Hiertoe is het
gewenst een. aan_tal regionale leden in de commissie
op te nemen, die zich een weloverwogen oordeel over
de geschiktheid van de kandidaten kunnen vormen en
de regionale inbreng in zo'n. stemadvies kunnen ve~
zekeren.
Voortsis het gewenst, dat enkele leden van de commissie een goed inzicht hebben in de eisèn ·die aan
toekomst.ige fractieleden en een evenwichtige samenstelling van de fractie moeten worden gesteld.
Naar de mening van het Hoofdbestuur is het in verband
met deze laatste reden nodig·twee of drie leden te
benoemen-die over grondige ervaring.of grote bekendheid met het functioneren van de samen te stellen
fractie beschikken. '
De regionale kennis van de kandidaten wordt ermee gediend, wanneer elke regio in de commissie wordt vertegenwoordigd; Een bezwaar hiervan is echter, dat de
commissie dan uit ci.rca 15 leden gaat bestaan. Een
dergelijk aantal zal het doelmatig functioneren van
een commissie in het algemeen niet bevordere.n, terwijl de beschikbare tijd voor de uitvoering van deze
taak· beperkt' moet worden om te voorkomen dat de gehele kandidaatstèllingsprocedure verder wordt uitgerekt.
De omva.ng van de commissie kan beperkt worden door
Op grond van bovengenoemd lid 3 stelde het Hoofdbestuur
slechts een vijftal regio-leden te benoemen. De behet voorjaarscongres 1979 voor om een dergelijke commisnoemingsprocedure
voor deze led~n wordt hierdoor WB:!r
sie in te· stellen. Dit voorstel, waarover ook binnen het
ingewikkelder. Volgens bet Hoofdbestuur zijn er twee
Hoofdbestuur de menîngen verdeeld waren, riep een hevige,
mogelijkheden voor de samenstelling.van de commissie·:
discussie op de ALV op. Vooral de wijze van samenstelling,
a. een commissie bestaande u:it 7 leden, waarv'an 5
bleek een omstreden zaak. Het gevolg was, dat het HBleden te verkiezen door de ALV uit .éen voordracht
voorstel, zoals vermeld in Democraat 2/79, blz.VIl als
van de ARV's en 2 leden uit een voordracht van
· congresstuk TCD 8, massaal verworpen we·rd. Het Hoofdbehet Hoofdbestuur en de zittende fracties;
stuur deelde daarop.medè op het najaarscongres 1979
b. een commissie bestaande uit· 15 leden, waarvan 12
een voorstel te zullen indienen om bovengenoemd artikel
leçlen te verkiezen door de ARV's (één per regio)
1~8 principiëel ter discussie te stellen.
en 3 leden te benoemen door het Hoofdbestuur en
de_zittende fracties. ·
·
Inmiddels heeft de discussie over deze adviescommissie
zich binnen de partij en ook binnen het Hoofdbestuur
Binnen het Hoofdbestuur bestaat een lichte voorkeur
voortgezet. Op grond van deze discussie is het Hoofdvoor de onder a. genoemde samenstelling. Het Hoofdbestuur tot de volgende standpunten gekomen.
bestuur wil het echter aan de ALV overlaten om hun
voorkeur voor één van beide mogelijkheden uit te
spreken en legt daarom de o.nderstaande HB-resoluties
V en VI aan de leden voor.
Binnen een partij van circa 13.000 leden is het noodzakelijk de leden optimaal te informeren, opdat zij
eèn verantwoorde keuze uit de kandidaten kunnen maken. 3. 1u~~~lliug_y~n_g~_sg~i~~iê
Het moet zeker niet uitgesloten worden geacht, dat de
Na ampele overwegingen heeft het Hoofdb~stuur het
beschikbare informatie, zoals persoonlijke gegevens
standpunt ingenomen dat bij de volgende interne
en moti_vering, en de presentatiebijeenkomsten onvolkandidaatstelling voor de Tweede Kamerverki.ezingen
doende ·in deze behoefte voorzien. Voor een juiste
een
aanbeveling door een adviescommissie van nut kan
keuze uit de beschikbare kandidaten en een evenwichzijn.
Een vrij grote meerderheid van het Hoofdbestuur
tige samenstelling van de toekomstige fractie kan het
dan ook de ALV aan om onderstaande BB-resolubeveelt
noodzakelijk zijn de leden nader te adviseren.
tie Vli aan te nemen.

13

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

HB-RESOLUTIE VI
De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht
bijeen,
QY~r~~g~n9~

Q~~!.1!~9~!!9~

dat de samenstelling van kandidatenlijsten voor landelijke verkiezingen slechts naar behoren kan geschieden
wanneer de leden beschikken over voldoende informatie
over de kandidaten;
dat in een snel groeiende partij als D'66 deze informatie steeds moeilijker door individuele leden kan worden
vergaard;
dat een kwalitatief hoogwaardig!! en evenwichtige samenstelling van de toekomstige fracties van essentiële betekenis is;
~~~l~H

de mogelijkheid tot het instellen van een adviescommissie conform artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement
te handhaven en uit te breiden voor de kandidaatstelling voor Provinciale Staten.
HB-RESOLUTIE .V
De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht
bijeen,
g~~r~~s~!!9~

dat een adviescommissieconform artikel 108 van het
Huishoudelijk Reglement zodanig moet zijn samengesteld
dat bekendheid met de kandidaten zoveel mogelijk wordt
gewaarborgd;
dat in de commissie eveneens enkele leden :z_itdng moeten
nemen, die een gedegen inzicht hebben in de eisendie
aantoekomstige fractieleden en aan een evenwichtige
samenstelling van die fractie.moeten worden gesteld;
~QQ!:1~_QY~!.1!~9~!!9~

dat de omvang van een dergelijke commissie mo~t worden
beperkt, teneinde het doelmatig functioneren te bevorderen;
·
~~~l~.H

de samenstelling van deze adviescommissie als volgt
vast te stellen:
a. vijf leden te verkiezen door de ALV uit een voordracht van 12 leden die door de ARV's worden voorgesteld;
b. twee leden te verkiezen door de ALV uit een voordracht van 4 leden, die door het Hoofdbestuur· en de
zittende fracties in Eerste en Tweede Kamer en het
Europees Parlement gezamenlijk-worden voorgesteld;
en draagt de ARV's, het Hoofdbestuur en de genoemde
fracties op in voorkomend geval deze voordracht samen
te stellen.
MOTIES EN AMENDEMENTEN.
Ingevolge artikel 3 van het congresreglement (zoals gepubliceerd in de
eerste congresdemocraat) dienen moties-en amendementen uiterlijk
DONDERDAG. 18 OKTOBER om 17.00 uur
op het landelijk secretariaat ontvangen te zijn.

dat een adviescommissie conform artikel 108 van het
Huishoudelijk Reglement zodanig moet zijn samengesteld
dat bekendheid met de kandidaten zoveel mogelijk wordt
gewaarborgd;
dat in de commissie eveneens enkele leden zitti~g moeten
nemen die een gedegen inzicht hebben in de eisen die aan
toekomstige fractieleden en aan een evenwichti,ge samenstelling van die fractie moeten worden gesteld;
YQQ!:1~_QY~!.1!~9~!!9~

dat bekendheid met de kandidaten het beste wordt ge.waarborgd door in de commissie een vertegenwoordiger van
elke regio op te nemen;
~~~l~i!

de samenstelling van deze adviescommissie als volgt vast
te stellen:
a. twaalf 1eden, respectieve 1ijk te verkiezen door de
ARV's;
b. drie leden, aan te wijzen door het Hoofdbestuur en de
zittende fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het
Europees Parlement gezamenlijk;
en draagt de ARV Is' het Hoofdbest'uur en de genoemde
fracties op _in voorkomende gevallen deze 1eden te verkiezen, -respectievelijk aan te wijzen.
~B-RESOLUTIE

VII

De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht
bijeen,
gy~r~~9~!!9~

dat bij de interne kandidaatstelling voor de· eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen moet worden gestreefd
naar een zo goed mogelijke informatieverstrekking aan
de leden;
dat de tot op heden gevolgde procedure hierin onvoldoende heeft voorzien;
dat een aanbeveling door een adviescommissie conform
artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement een nuttige
functie kan vervullen;
·
YQQ!:1~_QY~!.1!~9~!!9~

dat een dergelijke commissie zich degelijk op zijn taak
moet kunnen voorbereiden en hiertoe in de gelegenheid
moet worden gesteld;
~~~l~i!

voor de periode tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen
een adviescommissie conform artike1 108 van het Huishoudelijk Reglement in tè stellen;
en deze commissie op te dragen een aanbevel·ing voor
twintig kandidaten in alfabetische volgorde op te ·stellen;
en gaat over tot de·orde van de,dag.

-
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LANDELIJKE ORGANISATIESTRUKTUUR

In de Eerste.Congres Democraat is het eindrapport van
de Adviescommissie Landelijke Organisatie als congre.sstuk ECD 3 opgen~men. In aanvulling -hierop wordt bjjgaand het door de commissie opgestelde organisatieschema weergegeven.
.
'
Het hoof<lbestuur heeft dit rapport in zijn vergadering
van 20.september jl. besproken.en besloten dit rapport
en de daarin opgenomen voorstellen in beginsel over te
nemen. Daar deze voorste 11 en _echter op meerdere punten
afwijken van de huidige fo·rmele- en vooral informele organi sa tie .van de partij, acht het hoofdbestuur hèt gewenst de voorgestelde organisatie geleidelijk in te
voeren .en dlt veranderingsproces zorgvuldig te begelei:dèh. Hiertoe stelt het hoofdbestuur zich voor een begeleidingscommissie te benoemen, waarin vertegenwoordigers v·an e1ke regio zijn opgenomen.
Teneinde de mogelijkheid open te laten om de ervaringen
van dit veranJeringsproces i.n de voorstellen te verwerken, vindt het hoofdbestuur het niet gewenst nu reeds
de hoofdstukken VI, VII en VIII van het Huisho~delijk
Reglement inzake afdelingen, subregio's en regio's volledig aan te passen·. Op basis van de rapportage_ van
deze commissie zal het hoofdbestuur uitgewerkte voorstellen ·voor deze hoofdstukken van het ·Huishoudelijk
Reglement indienen op het voorjaarscongres 1980.
lle principiële beslissing tot opheffing van de subre-.
. gio's, gebaseerd op uitgangspunt 3 van het voorstel,
zou echter wel reeds-in de Statutenmoeten worden aangebracht. Hiermede wordt tevens voorkomen, dat de Staturen begin 1980 wederom moeten worden gewijzigd.
(zie congresstuk TCD 3).
· ·
In verband hiermede legt het hoofdbestuur de onderstaan,de resolutie aan de ALV voor.

Frakties in
vert. lichamen

'St<!untrakties.,

j

Overleg-

vormen

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE III
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in congres bijeen op 26 _en 27 oktober 1979 te Utrecht,
kennis genomen hebbend
van de voo'rstellen van de Adviescommissie Landelijke
Organisatie,
overwegende
dat de organisatie van D,'66 gebaseerd dient te zijn op
, een aantal duidelijke uitgangspunten
dat de organisatiestructuur van D1 66.geen te stra~ ·
keurslijf moet vormen, waarin de diverse partij~organen
en de leden geen enkele vrijheid van handel'en wordt gelaten
dat de organisatie van D'66 niet adequaat kan functioneren wanneer niet een aantal duidelijke afspraken over
de functies en .taken. van diverse partij-organen zijn
vastgelegd
dat herstructurering van een democratisch functionerende organisatie een veranderingsproces met zich brengt
be§lUit
,- de voetstellen van de Landelijke Organisatie Commissie
te aanvaarden
,. de regio's en afdelingen op te dragen de organisatie
van D'66 vóór 1 april 1980 in overeenstemming te brengen met de genoemde voor,s te 11 en
·
- het hoofdbestuur op te dragen een.begeleidingscommissiain te stall&n, die dit veranderingsproces bege-·
1ei dt en op het voorjaars congres. 1980 verslag ui tb ren~·
- de regiobesturen-op te dragen eel) kandidaat voor ge- ·
noemde begeleidingscommissie voor te dragen
- het haardbestuur op te dragen na overleg met de begeleidin_gscommissie op het voorjaa.rscongres' 1980 voorstellen tot wijiiging van·het Hui'shoudelijk Reglement
in te dienen,
··
en gaat over tot de orde van de dag.

, Bestuurlijke
_partij-organen.

l

Dienstverl.
organen.

LEDEN D'66.
1

l

Bijzondere
organen.

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

I

I

I

I

I

----~---,-----~--

Eux-opese;

en Eerste.
1

A.L.• V.

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

Rapportage cie

Programma

cie

Gesch1.11en cie

Financiele

A.R.V.

cie

Land.verk. cie

Staten
}'rakties

Commissie aè hoc

Gemeente
R'aads,

Frakties
\

..,.. __ -r-:--- ~ lçommunico.t~é

.

1 iJnen

I

- - - - - - verantwoordin~s lijnen
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STATUTEN STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU 0'66

TOELICHTING. In de gewijzigde Statuten (najaarscongres 1978) is een artikel geslopen dat bij nader inzien .ongewenst is daar op die wijze te grote vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een enkel bestuurslid wordt toegekend;
Wij stellen u voor het betreffende artikel 5 zodanig te wijzigen dat het in overeenstemming is met de overeenkomstige artikèlen .in de Statuten van partij en PSVI. Tevens is een nieuw. lid toegevoegd dat nodig is in verband
met artikel 291, lid 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
Huidige tekst:
Voorgestelde tekst:
Art. 5.1. Zowel de zitting hebbende bestuursleden gezaArt. 5. 1. oe-stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66
menlijk als de voorzitter, secretaris en penwordt in en bui ten rechte vertegenwoordigd
ningmeester ieder afzonderlijk vertegenwoordoor
digen de Stichting in en buitlm rechte·
- de voorzitter en de penningmeester gezamen~
lijk of
- de secretaris en de penningmeester .gezamenlijk of
- de voorzitter en de secretaris gezamenl,ijk.
2. Uitgaven van meer dan- honderd gulden behoeven
.2. Vervalt
de goedkeuring van voorzitter en penningmees2. (nieuw) Het bestuur is bevoegd tot het sluiter.
ten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register-goederen,
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
de Stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschul denaar verbindt, zi eh voor een derde
sterk_maakt of zich tot zekerheidstelling
HOOFDBESTUURSRESOLUTIE II
voor een schuld van een derde verbindt.
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in congres bijeen
op 26'en 27 oktober 1979 te Utrecht,
overwegende
STEMRECHT
1. dat het van essentiëel belang is dat de te houden
"Brede t1aatschappelijke Discussie" over het energiebeleid als open en democratische meningsvorming een
ALS U WILT STEMMEN OP
wezenlijke bijdraged kan leveren aan de uiteindelijke
HET CONGRES ••••••••
besluitvorming
LEES BLZ. 2
van oordeel
2. dat de mogelijkheid van een gelijkwaardige inbreng
van verschillende alternatieven vanuit de samenleving gewaarborgd moet zijn
· 3. dat het overheidsbeleid gedurende de "Brede Maatschappelijke Discussi.e" op geen enkele wijze een
voorschot dient te nemen op de beantwoording van de
principiële vragen die centrall moeten staan in de
KANDfDAATSTELLING VOOR BESTUREN EN COMMISSIES
discussie_
In de Eerste Congresdemocraat zijn de mogelijkheden tot
4. dat de "Brede Haatschappelijke Discussie" pas dan
· kandidaatstelling van diverse besturen en commissies
een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming kan
vermeld. Inmiddels hebben zich een a'antal kandidaten
leveren wanneer ook de maatschappelijke en econogemeld. Van de bestuurskandidaten, die nog niet·in de
mische uitgangspunten en implicaties van het te
vorige Democraat konden worden genoemd, treft U elders
voeren energiebeleid onderwerp van discussie zijn
in dit nu~er de gegevens aan.
5. dat een dergelijke discussie slechts zinvol is als
Voor de commissies stelden zich tot op heden slechts
procedure en wijze van verwerking van de resultaten
enkele leden kandidaat. De kandidaatstelling sluit
daarvan goed zijn geregeld
echter formeel op 28 september 1979 om 17.30 uur, zodat
zich na het· ter perse gaan van deze Democraat nog kanvoorts van mening
didaten kunnen melden.
6. dat proefboringen voor de berging van radioactief
De voordrachten voor de commissies worden gepubliceerd
afval in de'Noordzee hangende de "Brede Maatschappein het Congresboek.
lijke Discussie" evenmin dienen phats te vinden als
Inmiddels is komen vast te staan, dat zowel de finanin de Noordelijke provincies
ciele commissie als de landelijke verkiezingscommissies
nog een vakature hebben. De voorstellen tot wijziging
verzoekt de Tweede Kamerfractie met klem
van het Huishoudelijk Reglement (TCD 3) omvat onder
7. zich voor de handhaving van deze ~itgangspunten in
meer een uitbreiding van de Financiële Commissie tot
te spannen
vijf leden. Voor de vaste commissies is bovendien voorgesteld een toegevoegd secretaris te benoemen. Zodoende
besluit
komt in de landelijke verkiezin,gscommissie de funktie
op het voorjaarscongres 1980-uitvoering te geven aan de
van Willam Wijermars, die als hoofd secretariaat aan de
motie Drenthe zoals deze op het congres te Zwolle dd
commissie werd toegevoegd vrij en deze vakature dient
22 april 1978 is aangenomen, inhoudende dat een nadere
te worden aangevuld.
uitwerking van de energie-paragraaf in het BeTaidsproFrans Rogier
gram dient plaats te vinden,
vice-voorzitter organisatie
en gaat over tot de orde van de dag.

--------------- --------------·---

1

16

I,\

CONGRESSTUK TC D
I

4

HOOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ'DEMOCRATEN '66 1980
~
Contri but i es·
Bijdragen, etc.
Renten
Opbrengst verhuur
votometer
Di verse baten

1978
realisàtie

1979·
begroting

1980
begroting

67B. 307

961.100
1.500
5.000

91o·.ooo

f.ooo

1.000
11.000

1.554B.B21
950
4.46'7

2.500

-

LASTEN

Personeel
, Secretariaat

2.000
10.000

Financiele adminisstratie
Huisvesting
Hoofdbestuur en
Adviesraad
Democraat
Pub 1i ei te i t
Congressen
, Bijdragen aan regio's
Bijdrage aan Verkiezi ngsfonds
Bijdrage aan SWB

Nadelig saldo
TOTAAL

15.262

-

-

709.361

971.100

931.000

1978
realisatie

Bijdrage aan PSVI
Accountantskas ten
Afschrijving dubieuze
. debiteuren
Toevoeging aan gebouWl!nfonds
Di versen/onvoorzien
TOTAAL

'

1979
begroting

1980
begr(!ting
2B4.165
122.000

199.016

270.BOO

,74.596
12.951

76.400
8d.300

29.920
62.092
45.322
10.339
97.470

49.500
76.600
100.500
P.M.
16S.OOO

27.200
91.700
62.735
P.M.
151.000.

4B.200'

so.ooo·

50.000

48.769
9.604
15.796

50.000
31.000
16.000

50.000
50.000
30.000
15.000

629

2.000

P.M.

·50.000
2.857
709.361

-

-

P.M.

P.M.

971.100

931.000

ADVIES VAN DE FINANCIELE COMMISSIE OVËR DE BEGROTING 1980.
Volgens artikel 58 van het Hui·shoudelijk Reglement heeft de Financiële Commissie als taak de
Algemene Ledenvergadering ac;lvies uit te brengen over de goedkeuring ~n vaststelling van de
begroting en de jaarstukken. Bovendien is de Financiële Commissie belast met het.bewak~n van
liquiditeit en solvabiliteit van de partij.
De Financiële Co~i~sie heeft het genoegen om de ALV over de begroting 1980 een positief advies
uit te brengen.
De Financiële Commissie
Hessel van Dijk
Riek ten Have ·
Erno t1aas
Stephen Tattersa 11
I

KANDIDAATSTELLING VOOR HET LIDMAATSCHAP
VAN DE EERSTE KAMERDER STATEN-GENERAAL
VOORJAARSCONGRES 1980

In 1980 zullen er _verkie.zi ngen gehouden worden voor 38 1eden van· de
Eerste Kamer.
_ .
,
Volgens het huishoudelijk reglement dient het hoofdbestuur de kandidaatstelling te openen.
·
·
Op grond hiervan worden met ingang· van l'september 1979 0''66-1 eden die
aán de in de Kieswet en het huishoudelijk reglement genoemde eisen voldoen,
,in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.
Kandidaten di.enen zich aan te melden door het in tweevoud indienen van een
óndertekend aanmeldingsformulier. Eén exemplaar dient aangetekend te worder
opgezonden aan de landelijke verkiezingsco;mmissie van 0'66, p/a Kantoor
notaris L. J ,_J. M. van t4eer, Postbus 30, 2670 AA, Na a1dwi j k.
Het àndere exemplaar moet gezonden worden naar het landelijk ·secretariaat
van 0'66, Bezuidenhoutseweg 195, 25~4 AJ Den Haag. _
Formulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar b,ij het landelijk secretariaat.
De landelijke verkiezingscommissie zal de ontvangst van ingediende
aanmeldingsformulieren schriftelijk bevestigen.
De kandidaatstelling slujt op 10 december 1979 om 12.00 uur.
Namens het hoofdbestuur,
·Frans K.L. Rogier,
v-ice-voorzitter organisatie.

Namens de landelijke verkiezingscommissie,
Ernst Jahsen,
voorzitter;

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

I__L____
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PUBLICITEIT. De begrote kosten voor propagandamateriaal,
TOELICHTING OP DE ·BEGROTl NG 1980
advertentiekosten e.n andere kosten ten behoeve van
ALGEMEEN. Bij het opstellen van de partijbegroting 1980 ledenwerving.
is het hoofdbestuur ervan uitgegaan dat:
1. De begroting zo. reeël mogelijk moet zijn. Een begro- SECRETARIAAT. De beg'rote kosten voor porti, te 1efoon,
ting is iets anders dan een optelsom van alle beadm1mstrat1ef drukwerk, kopieerwerk, alsmde de geauto;..
..
staande wensen.
matiseerde ledenadministratie. Na de voorbereidingen
2. Geen negatief saldo mag worden ingebouwd. Dit betehiertoe in 1979 getroffen, zal deze laatste van'af 1
kent een zekere consolidatie, in die zin dat groei
januari 1980 ten volle operationeel zijn.
en verandering zoveel mogelijk birynen de bestaande
HUISVESTING. De begrote kosten voor verwarming, verlichfinanciële en personele kaders dienen te worden optlng, verzekeringen, onderhoud en schoonmaak, onroerend
gevangen: De onvermijdelijke verdere verschuiving
in het uitgavenpatroon naar min of meer vaste lasten goedbelasting etc., huishoudelijke artikelen, afschrij·ving, rente hypotheek, etc.
bij een relatief minder vast karakter van .het bedrag aan inkomsten waarop kan worden gerekend, maakt HOOFDBESTUUR EN ADVIESRAAD. De begrote kosten ten behoedit des te klemmender.
ve van vergadering van hoofdbestuur en adv.iesraad, vaste
Kwartaalbegrotingen (zie t.z.t. het congresbo~k) naast
commissies, overleg met regio's, buitenlandse contacten,
de jaarbegroting maken een alert reageren'op zich tusetc'
.
.
sentijds voordoende ontwikkelingen beter mogelijk.
Wed.erom za 1 de 1eden van hoofdbestuur, adv i es raad en vas-'
In het congresboek wordt teven,s opgenomen de meerjaren- te commissies worden verzocht de gemaakte reis- en verraming tot 1984.
·
,
blijfkosten zoveel mogelijk aan·de partij te schenken
Voor de posten personee 1 , se.cretari aat, huisvesting,
door af te zien van inning bij de partij.
hoofdbestuur en Adviesraad, Democraat en pub 1i cit,eit
DEMOCRAAT. Uitgegaan is v~n 200 pagina's in negen numzijn deelbegrotingen opgesteld, die u eveneens in het
mers. Met ingang van 1 jan"uari 1980 zal behalve het
' congresboek zult aantreffen.
,
drukken e,n verzendklaar maken, ook het zetten worden
In overeenstemming met de richting waarin de secretariaatsorganisatie zich ontwikkelt, zijn alle financiële uitbesteed.
lasten van het personeel van de partij op een nieuwe
CONGRESSEN. Uitgegaan is van congressen waarvan de kos, deelbegroting Personeel gebracht. De beheersverantwoor- ten -worden opgebracht door de co11gresdee 1nemers via hefdelijkheid hiervoor berust bij de .secretaris--organisafing van toegangsprijzen (laatste drie congressen ongetie.
.
wijzigd-f. 15.-). Bij gelijkblijven van het-aantal deelDe penningmeester heeft geen beheersverantwoordelijknemers, zou verlaging van de toegangsprijs tot f. 10,heid meer voor enige deelbegroting. Hij is binnen het
de partij ongeveer f. 9.000,- kosten, verlaging vanhoofdbestuur de eerstverantwoordelijke-voor de hoofdde entreeprijs tot f. 5,- zou f. 18.000,- kosten, het
begroting en moet een dee 1begrotinghouder vanuit de
achterwege laten van een toegangsprijs' zou f. 27.000,totaa 1visie op de v.i ngers kunnen tikken. Daarom is het
kosten. Dit laatste zou betekenen dat öf de contributie
gewenst dat deelbegrotinghouder en penningmeester niet
per lid met ongeveer f. 2,50 per jaar verhoogd zou moein één persoon -zijn verenigd.
ten worden öf dat andere uitgaven tot het bedrag van
PRIORITEITEN. Indien de inkomsten in 1980 het in de
f. 27,000,- zouden;moeten worden nagelatén.
lioofdbegrobng opgenomen. bedrag overtreffen, dan kunnen
BIJDRAGEN AAN DE R.EGIO'S. De bijdrageregeling voor 1980
meerdere wensendan waarvoor in de begroting geld is
is vastgesteld op het voorjaarscongres 1979 in Amsterdam.
uitgetrokken, worden gerealiseerd.
·
·Per betalend lid wordt f. 12,- aan de regio bijgedragen,
Het hoofdbestuur stelt de volgende prioriteiten voor,
met een minimum van f. 5.000,- (Zuï-del ijke IJsseJmeer
zonder zich uit te spreken over de volgorde:
Polders L l.óOO·,-) voor de totale aan de regi-à uit te
- Democraat : ti en nummers i'. p. v. negen
ke-ren bijdrage. ·
- publiciteit : t.b.v. extra ledenwerfacties
- hogere bijdrage aan SWB.
BIJDRAGE VERKIEZINGSFONDS. De jaarliJkse donatie uit de
CONTRIBUTIES. De contributieregeling voor 1980 is vast"" part1jkas aan het Verk1ezingsfonds naast de jaarlijks
te voeren acties voor bijdragen door de individuele
gesteld op het voorjaarscongres 1979 in Amsterdam. Per
leden op giro 1.000.000.
1 augustus 1979 was door 10. 650 1eden :c.ontribut ie be'
taald over 1979 (gemiddeld f. 71,06). Totaal f.757.000,, BIJDRAGE
AAN STICHTING WETENSÇHAPP~LIJK BUREAU D'66.
Indien alle huidige leden zich maximaal inzetten voor
De max1male bijdrage van de Politieke PartiJ Democraten
ledenwerving, lijkt het niet irreëel voor 1980 uit
'66 aan de Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 in het
te gaan van 13.000 betalende leden. Bij een gemiddelde
exploitatietekort over 1980 van deze Stichting. Het
contributie per lid van f. 70,- bedragen de contributie- bestuur van de SWB maakt er bezwaar tegen dat de bijinkomsten in 1980 dan f. 910.000,drage van- de partij aan de SWB voor het vi e'rde achtereen-Een positief effect mag ook worden verwacht van een
volgende jaar op f. 50.000,- wordt gesteld.
vervroeging van het tijdstip waarop de contributie
BIJDRAGE AAN POLIHEK SCHOLINGS- EN VORmNGSINSTITUUT
moet zijn voldaan van 1 juli naar 1 april.
0'66. De maximale bijdrage van de Pol1t1eke PartlJ DemoPERSONEEL. De totale personeelslasten van de partij
eragen '66 aan de Stichting Politiek Scholings- en Vorzullen, zelfs bij een ongewijzigd personeelsbestand,
mingsinstituut D'66 in het exploitatietekort over 1980
in 1980 met ongeveer 20% stijgen ten opzichte van 1979, van deze Sti~hting.
~de in verband met de invoering van een pensioenvoorACCOUNTANTSKOSTEN. De kosten voor de jaarlijkse accounziening met ingang van 1 januari 1980. Gezien de relatantscontro 1e 1nel usief 'het opste 11 en van het accountief grote omvang van de personeelslasten ten ·opzichte
van het totaal deruitgaven, is weinig extra's op_ander tantsrapport over 1979 en vier kwartaalcontroles in
1980.
,
gebied mogelijk. Eerder het tegendeel. Automatisering
Namens he,t hoofdbestuur
van de ledenadministratie, verdere uitbesteding van het·
werk aan de Democraat, etc. zullen via een herindeling
Jan Prevoo, penningmeester
van taken van het aanwezige personeel de opvang van het
meerdere werk bij een groter ledenbestand mogelijk moeten maken. Op deze wijze zal o.a. in de behoefte aan
eén publiciteitsassistent, een doc~talist en een
assistent-financiële administratie kunnen worden voorzien.

STA MIDDEN ·IN DE ·WERELD.
edere woensdag veel aandacht voor de wereld van disco, rock &
reggae in Het Parool. Met kritische beschouwingen over concerten
en nieuw verschenen platen..Van supersterren en hen di~ het mis""
schien gaan worden. ·Feiten., Achtergronden. De betrokkenheid
van Het Parool bij deze fascinerende subcultutlr is groot. Want
Het Parool is jong. Een krantdie midden in de u't'reld staat.
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r---------------------~Driewekenvoorf3,15..

Cf

0 Bezorg mij Het Parool3 weken voor f3,15.
.
0 Noteer mij meteen als abonnee. De eerste twee weken krijg
ik de krant dan zelfs helemaal gratis.
Ik betaal:O Per maand (alleen automatisch) f 13,68
0 Per kwartaal f 41,05 0 Per jaar f 161,70

Elke week 5 verschillende bijlagen (Sport, vrije tijd, kunst,
weekend, werk). Zes dagen per week het laatste
nieuws uit alle hoeken van binnen- en
buitenland. Èxclusieve artikelen en
series. Economische en finanéiële
berichtgeving. Radio- en tv- programma's. Teveel om op te noemen.·
Lees 't zelf. In dat complete en eerlijke
avondblad: Het Parool.

Aankruisen wat dt• bedoeling is. U krijgt wn accq>tgirobarnhuis.

Naam: ................................... .
Adres: ... ·........... .
Postcode: .................. Plaats: ................ .
Gironummer: ............. .
1

I

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

3

WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TOELICHTING:

Op het najaarscongres 1978 werd het Huishoudelijk Reglement ingrijpend gewijzigd, terwijl de
Statuten op het voorjaarscongres 1978 opnieuw werden vastgesteld. Inmiddels' is gebleken, dat
wederom eeri aantal wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gewenst zijn.
En~rzijds zijn dit voorstellen, die het aaosche:,:Jen öf wijzigen ·van geldende bepa1irigen beogen en anderzij:ds (Statuten)wijzigingen, die het gevolg zijn van de voorstellen tot herstructurering van de landelijke organisatie (zie congresstuk E C 0 3 er TC 0 2).

A. STATUTEN
Huidige tekst:
Art. 5.1. Iedere Nederlander of inwoner van Nederland
van zesti.en jaar en ouder, die redelijkerwijs geacht kan worden in te stemmen met de
grondgedachten van 0 '66, kan 1i d worden en .
zijn van 0'66.
.
,
2•. Indien betrokkene tevens lid is van enige
andere landelijke politieke partij is hij/
zij niet verkiesbaar in besturen van 0'66 ·
en kan niet door 0'66 kandidaat gesteld
worden voor een vertegenwoordigend lichaam.

Voorgestel de tekst:'
Art. 5.1.

Ongewijzigd

2.

Ongewijzigd

3.

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

4. Indien 0'66 deelneemt aan de verkiezingen
voor een vertegenwoordigend licnaam verplicht
een 0'66-lid zich om zich niet ~andidaat te
stellen voor enige andere politieke partij
die aan de verkiezingen voor het betreffende
vertegenwoordigende lichaam deelneemt.
5. Indien een 0'66-fraktie deel uitmaakt van
een vertegenwoordigend lic;haam verplicht een
0 '66-1 i d z.î eh om geen dee 1 uit te maken van
. een fraktie van enfge andere politieke partij,
die een fraktie heeft in het betreffende ver-·
· tegenwoord i gen de 1i eh aam.
6. Een lid van 0'66; dat deel uitmaakt van een
bestuur van 0'66 of van een 0'66·fraktie in
enig vertegenwoordigend lichaam of bij opvolging voor een 0'66:-plaats in dit lichaam in
aanmerking komt, verplicht zich na beeindiging van het lid~aatschap van 0'66 zijn/haar
funktie ter beschikking te stellen of niet te
aanvaarden.
· ·
·
.

'Art. 8.1. Bericht van opzegging of royement·als lid
moetonder vermelding van de gronden binnen
één ma~nd per aangetekende 'brief aan de betrokkene word én verzonden:
2. Bij opzegging of royement als lid bestaat
beroep op de Geschillencommissie, uit te
9efenen b·i nnen een maand na ontvangst V!ln
het bericht van opzegging.
·

Art. 8.1.

Art. 10.1. 0'66 kent drie algemene organen, te weten:
a. 'de Algemene Ledenvergadering
b. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dagelijks Bestuur .·
c •. de Adviesraad.

Art. 10.1. Ongewijzigd

I

Bericht van opzegging of royement als lid,
zoals bedoeld in art. 6 ad d ene, moet ~n
dér vermelding van de gronden binnen een
maand.per aangetekende brief aan de betrokkene worden verzonden.
2. Bericht van opzegging als lid, zoals bedoeld
in art. 6 ad c wordt schriftelijk aan het betrokken 1i d bericht, nadat betrokkene minimaal twee maal eerder schriftelijk aan de
contributieschuld is herinnerd.
3. Bij opzegging of royement als lid bestaat
beroep op de Geschillencommissie, uit te
oefenen binnen een maand na ontvangst van
het bericht van opzegging.
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2. Voorts kent 0'66 regio's, subregio's en afdelingen, alsmede de volgende bijzondere
organen:
a. de Rapportagecommissie
b. de Programmacommissie
c. de Geschillencommissie
d. de Financiële Commissie
e. commissies ad hoc
·
f. werkgroepen
Art. 18. 0'66 wordt in en buiten rechte. vertegenwoordigd door twee hoofdbestuursleden, ·van wie
- tenminste één 1i d van het Dage 1ij ks Bestuur
moet zijn.
·'
'

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

2. Voorts kent D'66 regio's en afdelingen, als·mede de volgende bijzondere partijorganen:
a. vaste commissies
b. cammissles ad hoc
c. werkgroepen

Art. 18.

D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het Dagelijks Bestuur, met dien verstande dat het Hoofdhestuur de penningmeester kan machtigen beta~
lingsopdrachten namens 0'66 te ondertekenen.
A'r<t. 19 .1. Ongewijzigd

2. Kandidaten voor enige partijfunktie binnen
0'66 öf namens 0'66 voor een lidmaatschap
van enig vertegenwoordigend lichaam dienen
gedurende zes maanden voorafgaande aan de
sluitingsdatum van de interne kandidaatstelling lid van 0'66 te zijn geweest en aan de
contributieverplichtingen te hebben voldaao.
Art. 23.1. r·1et de scholing en vorming van 0'66 leden is
belast de Stichting Politiek Scholing~en
Vormings Instituut 0'66, die haar takeh in
haar Statuten regelt. Deze Statuten komen tot·
stand na advies van het-Hoofdbestuur en nà
goedkeuri!Jg van de Algemene Ledenvergadering
van 0'66.
.
2. Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de Stich·
ting Politiek Scholing$- en Vormings Instituut verzoeken voor een bepaa 1d onderwerp of
bepaalde gr9epen een cursus te organiseren.
Art. 23.1. Een regio verenigt alle leden, wonende in
een door·het Hoofdbestuur vastgesteld gebied.
2. Een subregio verenigt alle leden, wonende
in een door het regiobestuur vastgesteld
gebied.
3. Een afdeling verenigt alle leden wonende in
een door het regiobestuur vastgesteld gebied,
dat in beginsel één of meer,gemeenten omvat.
4. Het Huishoudelijk_Reglement stelt de grond~
regelen voor regio's, subregio's en afde-·
lingen.
5. Regio's, subregio's en afdelingen zijn bevoegd eigen reglementen vast te stellen,
mits deze geen bepalingen bevatten, die in
strijd zijn met Statuten en 'Huishoudelijk
Reglement van 0'66.
6. Regio's, subregio's en afdelingen zijn geen
rechtspersonen.
1

Art. 24.1. (oud art. ,23.1.) Ongewijzigd
2. Een afdeling verenigt alle leden wonende in
een ~oor het regiobestuur vastgesteld gebied,
dat in beginsel één of meer gemeenten omvat.
3. Binnen een regio of afdeling kunnen Bijzondere Ledenvergaderingen worden ingesteld, wanneer een rechtstreeks gekozen bijzonder vertegenwoordigend lichaam bij wet is ingesteld.
4. Het Huishoudelijk- Reglement stelt de grondrage
len voor regio's en afdelingen.
·
5. Algemene Regio Vergaderingen, Algemene Afdelingsvergaderingen en Bijzondere Ledenvergaderingen zijn bevoegd eigen reglementen vast
te stellen, mits deze geen_bepalingen bevat~
ten, die in strijd zijn met Statuten en Huishoudelijk Reglement van 0'66.
6.: Algemene Regio Verg:1deringen, Algemene Afdelingsvergaderingen en Bijzondere Ledenvergaderingen, en de door deze vergaderingen
gekozery besturen zijn geen rechtspersonen.
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Artt. 24 t/m 30 hernummeren tot 25 t/m 31 en verwijzingen aanpassen aan deze hernummering.

3. Binnen een regio' of afdel·ing kunnen door de
Algemene Regio Vergade,ring of Algemene Afde_lingsvergadering Bijzondere Ledenvergaderingen worden ingesteld, wanneer een rechtstreeks gekozen bijzonder vert~genwoordigend
lichaam bij wet is ingesteld.
TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE STATUTEN-WIJZIGINGEN:
Art. 5. De huidige tekst is op het najaarscongres 1977 tot stand gekomen na amendering. Dit heeft tot gevolg ge~at volgens de geldende tekst een dubbellidmaatschap niet mogelijk is bij kandidaatstelling, maar wel zodra
men verkozen is. Naar de mening van het hoofdbestuur is een dubbellidmaatschap dan ·eveneens ongewenst. Dientengevolge is lid 3 toegevoegd. De huioige tekst beperkt zich tot het dubbellidmaatschap van landelijke politieke
partijen. Hoewel dat niet onlogisch is, omdat provinèiale en gemeentelijke verhoudingen sterk kunnen verschiJlen,
kunnen zich ook op deze niveau's ongewenste situaties voordoen, wanneer D'66 met een eigen lijst uitkomt of een
eigen fraktie heeft. In verband hiermede worden
lid 4 en 5 voorgesteld. Tot op heden is op de kandidaatstellingsformulieren de verklaring opgenomen, dat D'66 leden de morele plicht op. zich nemen, zich terug te trekken
uit een vertegenwoordigend lichaam, wanneer zij hun lidmaatschap van D'66 beèindigen. Voorgesteld wordt om. deze
morele plicht nu ook statutair in lid 6 vast te leggen, omdat de Kieswet het mogelijk maakt om de zetel te behouden ofbij opvolging te aanvaarden .
.Art. 8. Volgens de geldende bepalingen moeten alle berichten van opzegging per aangetekende brief plaats vinden.
Dit geldt dus ook voor leden met centributieschuld, diè zich l,l.itstrekt over meer dan een jaar (art. 6 ad c). Het
hoofdbestuur vindt het onverantwoord aan deze leden, die de partij, reeds meer dan een jaar alleen geld kosten,
en bovendien reeds twee of meer maal aan hun contributieschuld zijn herinnerd, nog de extra kosten van een aan·
getekende brief te .besteden.
Art. 10. Op grond van de voorstellen inzake de landelijke organisatie wordt voorgesteld de subregio's uit dit.
a~tikel te. sch1appen.
Teneinde het mogelijk te maken het aantal vaste commissies te wijzigen, zonder de Statuten te' wijzigen wordt
voorgesteld deze commissies slechts als categorie in de Statuten op te nemen en niet meer expliciet tè benoemen •.
· De uitwerking kan dan in het Huis-houdelijk Reglement geschieden.·
Art. 18. Dè huidige tekst van dit artikel verplicht ons alle hoofdbestuursleden in het verenigingsregister te
laten vermelden. Dit houdt in, dat elke wijziging in de samenstelling·moet worden geregistreerd. Afgezien van de
administratieve rompslomp en de hieraan verbonden'.kosten is deze be!Jaling niet nodig, omdat het in en bulten rechte, vertegenwoordigen alleen kan plaatsvinden op basis van een hoofdbestuursbesluit 9f doorlopende machtiging van
het Hoofdbestuur. Alleen de uitvoering van een genomen besluit, dat de partij tegenover derden bindt, wordt door
deze wijziging· tot het Dagelijks Bestuur beperkt.
Art.19. 2. A11 een voor kandidaten voor vertegenwoord i gen de 1i chamen ge 1dt momenteel de verplichting dat zij minstens
zes maanden lid moeten zijn. (Art.103.2a.) Dit artikel beoogt_politieke opportunisten zoveel mogelijk te weren.
Ook voor andere partijfuncties kan dit van belang zijn, zodat dit artikel deze verplichting een algemeen karakter
,
,
·
.
·
geeft.
Art. 23, Tot op heden was het PSVI nog niet als met de partij verbonden zelfstandi.g lichaam vermeld. Naar analog1e van art. 22, waarin de Sl-IB wordt vermeld, is dit nieuwe artikel geredigeerd.
Art. 24. In dit .artikel zijn de subregio's niet meer opgenomen en zijn de zogenaamde Bijzondere Ledenvergaderinge·n ge1ntroducee.rd, zoals voorgesteld in congresstuk TCD 2.

B. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HOOFDSTUK I
LEDEf~ EN DONATEURS
leden
Art.

4.1. De contributie voor enig jaar dient te zijn
Art.
voldaan op 1 juli van dat jaar.
2. De contributies worden geïnd door de penningmeester van- het hoofdbestuur. Deze stelt de
betalingsregeling vast.
3. Het-contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
·
4. De Algemene Ledenve.rgadering stelt op voor-·
stel van ~et hoofdbestuur een gedifferenti'ëerde contri but i eregeling vast.

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

4.1. De contributie voo~ enig jaar dient te zijn
veldaan op 1 april van dat jaar.
2. Ongewijzigd
3. Ongewijzigd
4. Ongewi•j zi gd
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HOOFDSTUK II
ALGEr-lENE LEDENVERGADERING
Art.11.
Het hoofdbestuur kondigtiedere ALV uiterlijk
acht weken tevoren aan, met dien verstande,
dat tussen de datum van verzending· van de
aankondiging en de opening van de ALV ten-minste acht weken liggen.
Art.13.l. De concept-agenda van de ALV wordt met inachtneming van de art i ke 1en 11 en 12 door
het hoofdbestuur vastgesteld en met behoorlijke toelichting bij de aankondiging. van
de ALV aap all~ leden toegezonden.
2. Tot vier weken, of zoveel korter als het
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aanvang
van de ALV kunnen onderwerpen aan de agenda
worden toegevoegd op verzoek van:
a. een van de kamerfrakties van'D'66
b. de adviesraad · ·
c. tenminste één algemene regiovergaderi.ng.
Art.'l6.1. Een ALV begint met de aanwijzing van een
stemcommissiè en een notulencommissie op
voordracht van de voorzitters.
2. De stemcommissie registreert de uitgebrachte
stemmen, beslist zonder -beroep over de gel- ,
digheid daarvan en constateert de uitslag, '
van de stemming.
3.. De notulencommissie maakt een zakelijk verslag van de vergadering. Dit verslag wordt
binnen twee maanden na sluiting van de ALV
toegez?nden aan alle leden van D'66.

Art.18.l. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezï'g
lid· kan één stem uitbrengen..
.
· 2. Stemming over personen geschiedt sçhriftelijk. Hierbij is art. 17 niet van toepassing.

Art. 11.

Het hoofdbestuur kondigt i ede re ALV uiterlijk
zeven weken tevoren aan, met dien verstande,
dat .tussen de datum van verzending van de aankondiging en de opening vah -de ALV tenminste
zeven weken liggen.
Art.13.1. Ongewijzigd

2. Tot vijf weken, of zoveel korter als het
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aanvang-'
van de ALV kunnen onderwerpen aan 'de agenda
worden toegevoegd op verzoek van:
a. een van de kamerfrakties van D'66
b~ de ·adviesraad
c. tenminste één algemene regiovergadering.
Art.16.1. Ongewijzigd
2. Ongewijzigd

.3. De .notulencommissie maakt een zakelijk verslag van de vergadering en draagt zorg, dat
het verloop van de vergadering op geluidsband wordt vastgelegd.
,
'
4. Het verslag van de ALV ligt vanaf twee maanden na de ALV ter inzage op het landelijk
secretariaat, waar ook de gelui-dsbanden worden opgeslagen.
·
5. Het hoofdbestuur publiceert binnen twee maanden na de ALV korte samenvattingen van de behandelde agendapunten en een overzicht van de
aangenomen en verworpen congresvoor·stell en,
moties en amendementen.
, Ar:t.18.1. Ongewijzigd.
.2. Stemming over personen geschiedt schriftelij~.
Wanneer zich voor een funktie slechts een
kandidaat heeft aangemeld_, kan verkiezing bij
akklamatie geschieden. Voo~ het overige is
art. 17 niet van toepassing.
3. Ongewijzigd

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

Art.

22.

De gelegenheid-tot kandidaatstelling voor
het dagelijks bestuur vangt aan onmïddellijk
na de aankond i ging van de datum van de ALV
en eindigt vier'weken vóór genoemde datum,
of zoveel korter als het hoofdbestuur nodig
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven
aan het landelijk secretariaat. De kandidaatsten ing dient vergezel-d te gaan van de
ondertekende vragenlijst als bedoeld in artikel 19 van de Statuten.
23.1.Bij de kandidaatstelling voor het dagelijks
bestuur stelt iedere kandidaat op door het
hoofdbes tuur te verst rekken formulieren de
volgende persoonlijke gegevens ter bekendmaking aan de leden, beschikbaar:
·
a. personalia
b. gegevens omtrent lidmaatschap en funkties
binnen de partij.

Art. -22.

Art.

De ge1egenhei d tot kandi daatste 11 i ng voor ·
het dagelijks bestuur vangt aan onmiddel-lijk
na de aankondiging van·de datum van de ALV
en eindigt.vijf weken vóór genoemde datum,
of zo vee 1 .korter a1s het hoofdbestuur nodig
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven
aan het landelijk secretariaat. De kandidaatste 11 i ng di ent vergeze 1d te gaan van de
ondertekende vragenli.ist als bedoeld in ar-·
ti ke 1 19 , 1i d 1 van de Statut.en.
23.1. Ongewijzigd
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Art.

Art.

. Art.

2.Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat een
zakelijke samenvatting van deze gegevens
tijdig vóór de ALV ter beschikking van alle
l~den wordt gesteld.
HOOFDSTUK IV
BIJZONDERE ORGANEN
35~1.Een lid van D'66 kan slechts van één vaste
commissie deel uit maken.
2.Leden van een vaste commissie zijn slechts
éénmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
3.De ALV kiest op niet+bindende voordracht
van het ·hoofdbestuur voor zover niet anders
t1epaald, de leden van de vaste commissies.

Programmacommissie
39.1.De programmacommissie bestaat uit zeven leden, waarvan telkens vier leden voor de tijd
van twee jaar worden gekozen.
2.Het hoofdbestuur en de kamerfrakties wijzen
uit hl!n midden gezamenlijk drie leden van
de commissie aan.
·
3.De commissie kiest zelf haar voorzitter.
Geschillencommissie
45.1.De commissie voorziet in haar secretariïlat
in overleg met hèt hoofdbestuur. Zij heeft
haar zetel ten kantore van het landelijk
seèretariaat.
·
.
2.De kosten van de commissie komen voor rekening van D'66, doch dienen vooraf door dé
penningmeester te worden goedgekeurd.
ledere·partij in een geschil dient steeds
zijn eigen kosten te dragen.

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

Art.

35.1. Ongewijzigd
2. Ongewijzigd
3. Ongewijzigd

I.

4. Het dagelïjks bestuur voorziet in het secretariaat van een vaste commissie door een van ·
de medewerkers van het landelijk secretariaat aan de: commissie toe te voegen.
5. Het dagelijks bestuur wijst een van zijn leden ,aan als contactpersoon met de vaste commissie •.
6. De vaste commissies hebben hun zetel ten kan
tore van het landelijk secretariaat.
.
7. De kosten van de commissies komen voor rekening van het hoofdbestuur, doch dienen vooraf door de penningmeester te worden goedgekeurd.
,8. Van de vergaderingen van de vaste commissies worden door de toegevoegd secretaris
verslagen gemaakt, die aan de leden van de
commissies en het dagelijks bestuur worden
gezonden.

Art.

39.1. De programmacommissie bestaat uit negen leden, waa'rvan vij:f.leden telkens voor de tijd
van twee jaar worden gekozen.
2. Het hoofdbestuur en de frakties van de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement Wijzen uit hun midden gezamenlijk vier
leden van de commissie aan.
3. De commissie kiest zelf haar voorzitter.

Art.

45.

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

Financiële commissie
Art.

57.

Op voordracht van het hoofdbestuur benoemt
Art.
de ALV tenminste drie personen, die tezamen
de financiële commissie vormen. De ALV is
vrij bij haar keuze van de voordracht van
het hoofdbestuur af te wijken. Zij kan eveneens al dan niet op voordracht van het
hoofdbestuur p1aatsvervangende 1eden aanwi jzen. De benoemde leden en plaatsvervangende
leden blijven gedurende drie jaar in funk-:
tie, tenzij zij eerder hun taak neerleggen,
dan. wel door de ALV.daarvan worden ontheven. Afgetreden ledèn kunnen terstond opnieuw worden benoemd.

57.1. De financiële commissie bestaat uit vijf leden, die telkens voor de tijd van drie jaar
worden gekozen. De commissie kiest zelf haar
voorzitter.
2. De voordracht van het hoofdbestuur conform
art. 35, lid 3 vermeldt teikens tenminste
twee maal ·zoveel namen als er vacatures zijn
te vervullen. Een groep van tenminste vijf
en twintig leden van D'66 is bevoegd deze
voordracht aan te vullen.
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Art.

Art.

Art.

58.

llle financiële commissie vergadert tenminste Art.
éénmaal in de twee maanden en voorts zo di~
wijls als de penningmeester en één lid of
twee leden zulks verlangen met de penningmeester over de financiële aangelegenheden
van de partij en dient hem van advies. Besluiten worden door de financiële commissie
genomen met meerderheid van stemmen in vergaderingen, waarin tenminste twee leden aarr
wezig zijn of indien meer dan drie leden
zijn benoemd, waarin op ten hoogste twee na
alle·leden zijn aanwezig. Besluiten kunnen
eveneens met meerderheid van stemmen worden
genomen indien alle leden daarover schriftelijk, telefonisch of telegrafisch zijn gehoord. Van de vergaderingen worden schriftelijke notulen bijgehouden. De leden van de
commissie kunnen te allen tijde kennis nemen van de boeken van de partij en zich laten inlichten door. de penningmeester over
de stand van zaken. De commissie brengt
aan de ALV advies uit over de goedkeuring
en vaststelling van de begroting en de
jaarstukken.
59.L Geen van. dé hoofdbestuursled~n met uitzonde- Art.
ring van de' penningmeester zal medewerken
aan het aangaan van enige verbintenis ten
laste van de partij of aan het doen van uitgaven waarvan het beloop of het belang een
waarde van vijfhonderd gulden te boven gaat
dan na verkregen toestemming van de finan~
ciële commissie.
2. De penningmeester zal niet medewerken aan
het aangaan van enige verbintenis ten·laste
van de partij of aan het doen van uitgaven
waarvan het beloop of het belang een jaarlijks door de ALV vast té stellen bedrag
te boven gaat dan na verkregen toestemming
van de financiële commissie. '
3. Indien de gevraagde goedkeuring wordt gewe~
gerd, is het hoofdbestuur, de financiële
commissie gehoord hebbende, bevoegd om het
besluit van de financiële commissie terzijde te stellen en de goedkeuring alsno.g te
verlenen. Van een dergelijk besluit wordt
door het hoofdbestuur schriftelijk en gemotiveerd terstond aan de financiëlè commissie en vervolgens aan de eerstvolgende ALV
kennisgegeven. De financiële commissie kan
een.algemene machtiging geven aan het hoofubestuur voor het aangaan van bepaalde verbintenissen en het doen van bepaalde uit-.
gaven.

71.li.
2.
].
4.

5.

HOOFDSTUK V
ADVIESRAAD
De raad bestaat uit vijftig leden.
Elke reg.io als bedoeld in art. 23, lid 1
van de Statuten heeft tenminste één zetel
in de adviesraad.
De overige tetels worden toegedeeld aan de
regio's naar evenredigheid van het a'antal
leden van die regio's.
Jaarlijks stelt het hoofdbestuur in de
maand januari.een verdeelsleutel vast voor
de toedeling van zetels in de raad als
betloeld in lid 3.
De in lid 4 bedoelde verdeelsleutel vindt
toepassing met ingang van de direkt daarop
volgende verkiezing.

Art.

De financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van hethoofdbestuurende penningmeesster gevraagd .of ongevraagd te adv i se ren inzake financiële aangelegenheden.
2. De financiële commissie heeft ook tot taak
advoi es uit te brengen aan de AL V inzake de
goedkeuring en vaststelling van de begroting,
dë jaarrekening en de overige financiële
·aangelegenheden.
3. De financiële commissie vergadert tenminste
éénmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls
als twee of meer leden of de penningmeester
zulks verlangen.
4. Besluiten en adviezen van de financiële commissie vereisen een meerderheid van stemmen.
In spoedzaken kan ook telefonisch vergaderd
~~en.
·
5. De leden van de financiële commissie kunnen
te allen tijde kennis nemen van de financiële ,
bescheiden van de partij en zich laten in~
lichten door de penningmeester over de stand
van zaken.

58~1.

59.1. De financiële commissie heeft het recht wan·neer daartoe aanl~iding bestaat bepaalde posten uit de begroting of deelbegrotingen geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
2. De penningmeester en de andere leden van het
dagelijks bestuur behoeven voor het aangaan
van enige.verbintenis of het doen van uitgaven, die niet expliciet in de begroting zijn
vermeld of het in de. begroting vermelde bedrag overschrijden, schri fte 1ij ke goedkeuri rg
van de financiële commissie.
3. Uitgaven ten laste van begrotingsposten, die
door de financiële commissie zijn geblokkeerd, behoeven eveneens vooraf de schriftelijke goedkeuring van de financiële commissie.
4. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, is het hoofdbestuur, de financiële co~
missie gehoord hebbende, bevoegd om het besluit van de financiële commissie terzijde
te ste 11 en en de goedkeuring a1snog te verlenen. Van een dergelijk besluit wordt door
het hoofdbestuur s.chriftel ijk en gemotiveerd
terstond aan de financiële commissie en vervolgens aan de eerstvolgende ALV kennisgegeven.

71.1. Ongewijzigd
2. Elke regio als bedoeld in art. 24, lid 1
van de Statuten heeft t~nminste één zetel
in de adviesraad.
3. Ongewijzigd
4. In de maand januari, direkt voorafgaa'nd aan
de verkiezing van de raad .stelt het hoofdbestuur de. verdee 1s1eute 1 vast voor de verde·ling van zetels in de raad zoals bedoeld in
1i d 3.
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Art.

Art.

Art.

72 .1. De 1eden van de raad worden gekozen door
de leden van D'66 binnen iedere regio door
mi dde i van een poststemming vo·l gens de methode van bijlage A van dit reglement.
2. Een a1gemene regiovergadering kan bes 1uiten de verkiezing te doen plaatsvinden
tijdens een med~ daartoe uitgeschreven algemene·regiovergadering, waarbij de methode van bijlage A van dit reglement wordt
toegepast.
'
3. De verkiezingen vinden plaats vóór 1 april
van het jaar.

Art.

74.1. Leden en plv~ leden worden gekozen voor een
periode van een jaar. Zij' zijn tweemaal als
zodanig herkiesbaar.
2. Voor de toepassing. van. lid 1 wordt d~ termijn gedurende welke iemand op grond van
artikel 73, lid 3, lid is geweest· van de
raad bui ten beschouwing gel aten.
82.1. Adviezen en besluiten van de raad komen,
voor zover in dit reglement niet anders is
bepaald, tot stand met enkelvoudige meerderhei-d. van stemmen.
2. Een advies of besluit van de raad komt niet
tot stand indien niet tenminste de helft
plus één van het aantal lederi vande raad
aan de stemming heeft. deelgenomen.
.
3. In geval van adviezen wordt het standpunt.
van eventuele minderheden in.het advies
vermeld, indien die minderheden dat wensen.-

Art.

Art.

72.1. Ongewijzigd

2. De poststemming wordt landelijk georganiseerd door de landelijke verkiezingscommiss1e die ook de kandidaatstelling binn~n de
regio's coördineert. Bij. de toezending van
de stembiljetten worden de· personalia en
overige gegevens van de .-kandidaten verstrEkt
3. De presentatie van de kandidaten vindt bij
voorkeur plaats op een algemene regiovergadering, die uiterlijk twee weken voór de
sl ui ti ngsdatum va Tl de poststemming. wordt
gehouden.
4; De kandidaatstelling voor de ~aad dient
schriftelijk te geschieden bij de landelijke verkiezingscommissie. Afschrift van
deze aanmelding dient te worden gezonden
aan het regiobestuur.
·
5. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk
nadat door.de landelijke verkiezingscanmissie hiervan aan de leden mededeling is gedaan en de verdeelsleutel door het hoofdbestuur is bekendgemaakt.
6. De kandidaatstelling sluit omstreeks 1 maart
van het jaar waarin de verkiezing plaats
vindt, terwijl de poststemming binnen zes
weken na.deze datum geséhiedt.
74.1. Leden en pl v. 1eden worden gekozen voor een
periode van twee jaar en zijn éénmaal onmiddellijk herkiesbaar.
2, Ongewijzigd •

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

3. Ongewijzigd

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOOR HET HUISHOUDELIJK REGLE~1E~T.
Art. 4.1. Het tijdstip waarop de contributie dient voldaan te zijn wordt in dit voorstel vervroegd van 1 juli tot
lapnl. 1 April is bij veel verenigingen een gebruikelijke datum. Deze wijziging heeft tot doel om enerzijds de
liquiditeitspositie van de partij te verbeteren en anderzijds de serviceverlening aan niet-betalende leden (con·
tributieschuld over meer dan een jaar) eerder te stoppen..
Art. 1L Gezien de hui di ge verschijni ngsfrekwentie van de Democraat is het plannen van congresse·n eenvoudiger,
wanneer de formele aankondiging van de ALV met de concept-agenda ook een week later mag geschieden.
Art. 13.2. De wijziging van vier naar vijfweken maakt het mogelijk om in de Tweede Congresdemocraat reeds de deflnitieve congresagenda op te nemen, zodat de leden hiervan tijdig op, de hoogte zijn.
·
Art. 16. De huidige tekst verplicht het HB het volledige congresverslag .dat doorgaans 25 à 30 pagina's -telt, te
pubbceren. betgeen naar schatting bij ons huidige .ledental een bedrag van ruim f. 8.000,- vergt. Korte samenvattingen in een van de volgende Democraten en het bedoelde overzicht lijkt het HB voldoende, wanneer het uitgebreide
ve~slag en· de geluidsbanden geraadpleegd kunnen worden.
Art. 18.2. Dit voorstel verduidelijkt de mogelijkheid om bij akklamatie te kiezen, wanneer er slechts· ééri kandi·
'
daat beschi.kbaar is. I(l de praktijk gebeurt c!it reeds lange ti}d.
Artt. 22 en 23. Op het vorige congres is verzocht de gegevens over kandidaten eerder ter beschikking te stellen.
D1t voorstel biedt de mogelijkheid om deze gegevens in de Tweede Congresdemocraat te publiceren.
Art. 35. Dit voorstel beoogt de verslaggeving, archtvering en de ·kqmmunikatie tussen ·de vaste commissies en het
DB·te verbeteren,en ontlast·de commissies van s~cretariaatswerkzaamhèden. Bovendien is nu voor alle commissies dezelfde kostenregeling getroffen, die tot op heden alleen voor de geschillencommissie gold (zie oud art. 45}.
Art. 39. De. programmaconmissie behoeft, zeker nu er ook een fraktie in het Europees Parlement fungeert, uitbreidlng. Bovendien is het gewenst de bestaande verhouding tussen gekozen en benoemde leden te handhaven, _zodat het
aantal gekozen. leden de meerderheid vormt.
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Art. 57. De financiële commissiè heeft in het huidige reglement een variabel aantal leden, die bovendien onbeperkt
herkiesbaar -zijn. Om praktische redenen is het nuttig ook voor deze -commissie een vast en oneven aantal leden voor
te schrijven~ Onbeperkte herkiesbaarheid acht het HB in strijd met art. 11 van de Statuten, dat beperk~e herkies·
baarheid voor partijfunkties als grondslag noemt. Bovendien was dit artikel strijdig met art. 35.2, waarin bepaald
is, dat leden van een vaste commissie slechts eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar zi.jn. De zittingster·
mijn voor de financiële conmissie is naar analogie van de. geschillencommissie op drie jaar gehandhaafd, omdatspe·
cifieke deskundigheid en ervaring in deze commissies als een-bijzondere eis kan worden beschouwd. Bij de voordrachtprocedure zijn dezelfde waarborgen getroffen, die gelden bij voordrachten voor de geschillencommissie.
Artt. 58 en 59. De huidige tekst van deze artikelen is naar de mening van het HB te zeer geënt op een 'onjuist
f1nancieel beheer. De voorgestelde tekst gaat uit van een verantwoord beheer en biedt de financiële commissie de
mogelijkheid om di.t beheer kritisch te volgen en zonodig gericht in te grijpen. Het voorstel is afgestemd op de
hui.dige praktijk en geeft de financiële commissie toch voldoende bevoegdheden om haar toèzichthoudende taak naar
behoren uit te voeren.
·
Art. 71 e.v. Dit voorstel beoogt de zittingstermijn voor de Adviesraad te verlengen tot twee jaar, opdat de leden
z1 eh beter kunnen inwerken en meer ervaring kunnen opdoen. De ervaringen tot op heden hebben aangetoond, dat hier- ·
voor een jaar vrij kort is. Bovendien wordt hiermede de zittingstermijn gelijkgetrokken aan de normale zittingstermijn, die voor besturen geldt. De verkiezing van de Adviesraad, diede afgelopen jaren regionaal plaatsvond,
heeft de meeste regiobesturen veel last en kosten bezorgd. ·oe voorg,eschreven verkiezingsmethode is bovendien voor
niet ingewerkte verk-iezingscommissies vrij ingewikkeld, zodat· onreglementaire afwijkingen in de hand worden gewerkt. Dit voorstel beoogt de regiobesturen te ontlasten van deze zware taak en een doelmatiger procedure in. het
leven te roepen.
Art. 82. Abusievelijk is in dit artikel het begrip enkelvoudige meerderheid van stemmen gehanteerd, terwijl dit
begnp niet gedefinieerd is in bijlage C van het Huishoudelijk Reglement. Ge.zien de adviserende taak van de
Adviesraad kan volstaan worden met een gewone meerderheid van stemmen.
N.B. Ook de Hoofdstukken VI t/m X van het Huishoudelijk Reglement behoeven diverse wijzigingen. Om praktische
redenen heeft het HB besloten deze wijzigingen uit te stellen tot het voorjaarscongres 1980.
BOEKEN . . . . . . . ~ORT
van belang voor politici en politiek
geïnteresseerden.
Zojuist verschenen . .

ADOPTIE
van kinderen uit verre landen.
Onder red. van R.A.C. Hoksbergen.
Met medew. van D.B. Baarda, L.A.C.
Bunjes en J .A. Nota.
.
Loghem Slaterus, 235 blz. f 29,50
ADVIES
onderzoek minderheden (Adviescommissie onderzoek culturele minderheden
ACOM).
Staatsuitgeverij, 97 blz. f 11,50
BERICHTEN VAN
de Emancipatiecommissie
2500 BV Den Haag, Postbus 16840,
Emancipatiecommissie
(EK-signalen nr. 12),
32 blz. gratis
COLLEGE
algemene bijstandswet. Advies inza~e
rolverdeling tussen man en vrouw en
bijstandsverlening.
Staatsuitgeverij, 36 blz. f 3,80
H4ANCIPATIE
en deeltijdarbeid als aspekten van
het overheidspersoneelsbeleid.
Door werkgroep Emancipatie en deeltijdarbeid als aspekten van het
overheidspersoneelsbeleid (EDO).
Dl.3. De Emancipatie-aspekten van
het overheidspersoneelsbeleid 1979.
Staatsuitgeverij, 113 blz. f 15,-ETNISCHE
minderheden: Rapporten aan de Regering. Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid; nr. 99, ·1979,
Staatsuitqeverij, 175 blz. f_20,--

HANDLEIDING
,
voor het concubinaat. Door projektgroep concubinaat Leiden 1978:
W.van Duyn, J.Hijma, P.A._J.Kamp e.a.
Met medew. van H.C. Grootve 1d e'n
M.G. Nederpel.
·
Kluwer (Kluwer juridische wegwijzers;
dl. 3), ~7 blz.
f 20,-Kagie, Rudie ·
OE KINDERBESCHERMERS.
Over kinderbescherming in Nederland.
Het Wereldvenster, 220 blz. f 25,-MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE
proefnemingen - v~rvolg.
Verslageri, adviezen, ·rapporten 1979,
nr. 34.
Staatsuitgeverij, 90 blz. f 11,50
Peters, J.. J.
OUDERPARTICIPATIE: EEN INNOVATIE?
Een onderzoek naar de relatie
ouders-schoOl, op basisscholen.
Wolters-Noordhoff, 246 blz. f 37,50
Shanor, Karen
VROUWEN EN FANTASIE.
Een intiem' profiel. (The fantasy
files}.
.
Wetenschappelijke Uitgeverij,.
280 bl~. f 28,50
Steenhuis, D.W., D. van.Ooijen en
P.S. Noordzij.
ALCot40BILISME.
Effect van een nieuwe wetgeving op
alcoholgebruik bij verkeersdeelname.
Gouda Quint, 91 b.l z.
f 12 ,50
. Stoffels, Willem, Anne Woorts en
· ~1ary Zeldenrust-Noordanus
JEUGDW~RKLOOSHEID IN ,NEOERLAND.
Bert Bakker, 197 blz..
f 19,50

TÖEK0~1STIGE ONTWIKKELING
. van de burgerlijke staat van mannen.
Een aanvulling op "de toekomstige
demografische ontwikkeling in Neder1and na 1975". ,
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Staatsuitgeverij, 56 blz. f 13,35

UITVOERING
hinderwet interimrapport project 3.
Ontwikkeling methode· voor classificatie van inrichtingen naar de ernst
van hun potentiële milieu-effecten.
. Vers 1agen, adviezen, rapporten 1979,
nr. 35
Staatsuitgeverij, 84 blz. f 10,50
Voogd, J. de
.
DE WERKGELEGENHEIDSPROBLEMATIEK van
woonwagenbewoners. Samengesteld.
Staatsuitgeverij, 250 blz. f 27,50
· WEL-ZIJN
zonder zorgen. Verslag congres Vereniging van Nederlandse Gemeenten 29
en 20 mei 1979 te Utrecht. 2500 GK ··
Den Haag, Postbus 30435, Vereniging .
van Nederlandse Gemeenten.
Groene reeks, nr. 44. 75 blz.f 7,50
t1et afbeeldingen.
WOONPROGRAMt1A' S
1 + 2.-Huisvesting all~enstaanden en
tweepersoonshuishoudens. Een hulpmiddel nij het voorbereiden van
. bouwplannen, bedoeld voor opdr~cht
gevers en ontwerpers.
Staatsuitgeverij, 41 blz. f 5,-Wyckoff, Hogi e
VROUWENPRAATGROEPEN.
Feministische pefengroepen, radikale
therapie (Solving women's problems).
1 29 ,·50
Bert Bakker, 282 b1z. ·
t1et afbeeldingen.
~1arie-Louise
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STATUTEN STICHTING POLITIEKSCHOLINGS-EN VORMINGSINSTITUUT 0'66
.VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN HET PSVI
ALGEMENE TOELICHTING. De Statuten van het PSVI wijken op enkele punten af van de momenteel geldende en voorgestelde
Statuten van 0 1 66 en bevatten enkele bepalingen, die afwijken van de Statuten van de SWB 0'66, die een overeenkomstige positie t.o.v. de partij inneemt. In verband hiermede. worden de onderstaande wijzigingen voorgesteld:
Voorgestelde tekst:
Huidige tekst:.
Art. 4.1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenArt. 4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een
minste negen leden, die uit hun midden een .
voorzitter, een secretaris, een penningmeesvoorzitter, een secretaris en een penni ngmeester en tenminste zes 1eden.
ter benoemen.
·
2. Zo mogelijk worden in het bestuur benoemd:
2. ongewijzigd
a. twee leden door het hoofdbestuur van D'66
a. ongewijzigd
uit zijn midden;
b. een lid door het bestuur van de "Stichting
b. ongewijzigd
- Wetenschappelijk Bureau 0'66" uit zijn midden;
c. een lid door de 0'66 frakties in de Eerste
c. een lid door de Eerste en Tweede Kamerfraktie van 0'66 tezamen uit hun midden ..
en Tweede Kamer en het Europees Parlement
tezamen Uit hun midden.
ongewijzigd Deze bestuursleden kunnen zich bij afwezigheid
in vergaderingen van het bestuur doen vertegenwoordigen door een door henzelf aan te wijzen plaatsvervanger.
3. Alle overige leden van het bestuur worden be3. Alle overige leden van het bestuur worden benoemd door de algemene (leden)vergadering van
benoemd' door de algemene (leden)vergadering
0'66 behoudens. het .bèpaalde in lid 6. Nietvan D'66 behoudens het bepaalde in lid 6.
leden van D'66, mits zij geen lid zijn van· een
Voorzitter, secretaris en penningmeester worandere landelijke politieke partij, kunnen.
den in funkties gekozen.
worden benoemd in het bestuur van de stichting,
met dien verstan~e dat van het zittende aantal
leden van het bestuur meer dan de helft, waaronder begrepen de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester, leden ·van 0'66 dienen te
zijn.
4. Het li.dmaatschap van het bestuur', bedoeld in
4. Het lidmaatschap var het bestuur, bedoeld in
1i d 3, i.s onverenigbaar met het 1i dmaatschap
li<ll 3, is onverenigbaar met het lidmaatschap
van het hoofdbestuur van D'66, van het bestuur
van het hoofdbestuur van D'66, van het bevan de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
stuur van de Stichting Wetenschappelijk Buen van de Eerste en/of Tweede Kamerfraktie van
reaU 0'66 en van de-D'66 frakties in de Eer0'66.
ste ~n/of Tweede Kamer en/of het Europees
Parlement.
Àrt.ll.l. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Art.ll. - De stichting kan worden ontbonden door:
a. een daartoe strekkend besluit van de AlDeze wijziging dient op straffe van nietigheid
gemene Ledenvergadering van D'66, aangebij notariële aktie tot stand te komen.
nomen met 2/3 van de uitgebrachte geldige
2. De stichting wordt, behoudens wettelijke bepalingen, ontbonden door·een daartoe strekkend
stemmen
b. door insolventie, nadat zij in staat van
besluit van het bestuur. Het besluit kan.
slechts,genomen worden in een vergadering van
fa i 11 i ssement 'is. verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toehet bestuur waarin alle zitting hebbende bestand van de boedel
stuursleden aanwezig zijn met een meerderheid
c. door de rechter, in de gevallen in de wet
van twee/derde van de ui tgebr.achte stemmen ..
bepaald.
3. Indien in de vergadering waarop het voorstel.
tot ontbinding aan de orde was niet alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig waren
wordt, met inachtneming van een oprOEipingstermijn van ·veertien dagen, een tweede vergadering
belegd, welke het besluit tot ontbinding kan
nemen, met een meerderh•:id van twee/derd~ van
de uitgebrachtestemmen, mits meer.dan de
helft·van het aantal zittende bestuursleden
aanwezig is.
Art. 13 .1. Wijziging van deze statuten is moge 1ijk
door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij 0'66, genomen met tenminste de helft van de geldig·
uitgebrachte stemmen.
2. Een wijz~ging treedt niet eerder in werking
dan nadat een notariële aktie is opgemaakt.
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ADVIESRAAD
H~t is nog niet eerder voorgekomen
dat een uitspraak van de Adviesraad
zo uitvoerig de pers haalde als die
welke de Adviesraad deed in de vergadering van 1 september j.l. met
betrekking tot het zgn. progressief
overleg.
Duidelijk werd door de Adviesraad de
omarming van de PvdA afgewezen.
Noch als één oppositie noch als een
progressief blok optreden; hetgeen
verondersteld werd dat dat de achtergrond is van waaruit de voorzitter van de PvdA het progressief
overleg wil starten. D'66 wil graag
praten en daarbij geen enkele democratische partij uitsluiten, maar
wèl praten over fundamentele zaken
en dan ook in alle openheid. Geen
gesmóezel, waarover dan toch vöören achteraf de pers wordt iDgelicht.
Met'andere partijen gedachten uitwi'sselen is een goede zaak, want als
er over kortere of langere tijd weer
echt geregeerd moet worden is het
wèl zo handig als je dan al zo'n
beetje weet waar je met andere partijen aan toe bent. En dat de PvdA
dan als één van de eerste in aanmerking komt om samen in een kabinet
te gaan zitten, zal geen progressief
denkende D'66-er verbazen. Omdat
verschillende kranten uiteraard de
betreffende motie verschillend interpreteerden, hieronder de volledige tekst:
·
"De Adviesraad, in vergadering bijeen te Utrecht op 1 september 1979,
a.kennisgenomen hebbende
van de ongedateerde adviesaanvrage van het Hoofdbestuur, bijlage
J bij agenda nr.679005 over de
wenselijkheid dat D'66 deelneemt
aan een niet-bindend min of meer
'regelmatig overleg tussen een
aantal progressieve partijen over
een van te voren vastgesteld
onderwerp;
· vooropstellende
· ·
b.de identiteit en de onafhanke- .
lijke positie van D'66
b l.dat de onafhankelijke progressieve koers van D'66 duidelijk
is en dat eventuele angst voor
verlies van eigen identiteit
irreëel en alleen historisch
verklaarbaar is
ervan uitgaande dat
c.compromissen met andere partijen
uitsluitend t.b.v. kabinetsformaties nodig zijn en dat vöör de
verkiezingen geen akkoorden met
andere partijen behoeven te worden gesloten;
.
c 1.dat een dergelijke discussie
tussen partijtoppen slechts kan
dienen tot een aftasten van
standpunten;
overwegende

d .. dat een multilateraal overleg als
bedoeld in a) alle!'!n zin' heeft als
naar onderlinge afstemming op bepaa 1de· punten zou worden gestreefd;
e.dat D'66 daar tijdens de oppositieperiode geen behoefte aan heeft
overeenkomstig de uitgangspunten
genoemd in c);
f.dát D'66 zich presenteert als vierde stroming in de Nederlandse politiek, terwijl deelname aan bedoeld overleg de indruk ~ekt als
zou D'66 deel uitmaken van één ·
van drie stromingen;
.
g.dat het gewenst kan zijn ter voorbereiding van een volgende kabinetsformatie met andere partijen
gesprekken te voeren over politieke onderwerpen waarover menings-,
verschillen bestaan;
adviseert het Hoofdbestuur:
1. niet dee 1 te nemen aan het voorgestelde overleg bedoeld in a);
2.overleg met anderen positief te
waarderen en te bevorderen, met het
doel tot uitwisselen van inzichten
en informatie;
3.als eerste stapde PvdA uit te nodigen om met D'66 een openbaar debat te voeren over onderwerpen als
de sociaal-economische orde, het
vrede- en veiligheidsbeleid en het
energiebeleid en vervolgens na te
gaan in hoeverre ook met andere
partijen in de toekomst dergelijke
gesprekken mogelijk en gewenst
. z.ijn;
en gaat over tot de orde van de dag."
Verder deed de Adviesraad nog een
aantal zaken af. Het Hoofdbestuur
vroeg ook advies over de planning
van een aantal onderwerpen die in
het Beleidsprogram moeten worden opgenomen dan wel moeten worden herzien. Om in de periode vóór de eerst
komende verkiezingen die onderwerpen
over de nog komende congressen te
· verdelen, deed het Hoofdbestuur
voorstell.en. Met deze aanpak was de
Adviesraad wel gelukkig, maar was
toch van mening dat over zoiets belangrijks als innovatie eerder dan
gepland was een congresuitspraak
moest worden gevraagd.
Besloten werd het Hoofdbestuur te
adviseren reeds op het voorjaarscongres 1980 het onderwerp Innovatie
te behandelen. In dit verband werd
met overgrote meerderheid een motie
van De Rook e.a. aangenomen, welke
het volgende inhi~ld:"De Adviesraad, te Utrecht bijeen
op 1 september 1979,
gelet op
de grote stroom van publicaties,
conferenti-es (o.a. over 'chips' op
de THT 6 en ~ september) en discussies over de steeds verdergaande
technologische ontwikkelingen;
overwegende
. .
dat deze technologische ontwikkelin'ë
gen een sterke invloed kunnen hebben
op_het algemene sociaal-economische
beleid, en in 't bijzonder op het

arbeidsplaatsenbeleid;
gehoord
.
het HB-voorstel eerst in het najaar
1980 de technologische ontwikkelingen
in het kader van het sociaal-economische gedeelte van het beleidsprogram
aan de orde te stellen;
·
gezien de urgentie van het formuleren
van politieke standpunten op korte
termijn;
besluit:
a.het Hoofdbestuur te vragen nog
vóór 1 januaH 1980 een overzichtsrapport over technologische vernieuwingen op te (laten) st~ll~n;_
b.het Hoofdbestuur te vragen 1n Januari 1980 tenminste een gerichte
studiedag, zo mogelijk een socia.aleconomisch deel congres .te orgamseren;
c.het Hoofdbestuur te vragen zo
spoedig mogelijk met de Adviesraad
te -.overleggen omtrent de pol i ti eke
discussiepunten met betrekking tot
de technologische vernieuwingen."
Het verslag uit de fractie kwam dit
keer uit de mond van Erwin Nypels,
een in al_le .opzichten dutdel ijk verslag. Op meeslepende wijze weet
Erwin de kamerbezigheden van de afge 1open maanden bo-ei end te verwoorden. Ondanks het zomerreces werden
er door de kamerleden, en zeker dievan D.' 66, een aanta 1 zaken behandeld,
waarover. u ook kunt lezen in onze
rubriek "Uit de fractie:~
Tot grote opluchting van de notulisten is op deze vergadering eindelijk
besloten om de notulen van de adviesraadsvergaderingen te beperken tot
een wat uitgebreide besluitenlijst.
Hierbij werd wel de mogelijkheid ingebouwd om a1s het een zéér belangrijk punt betreft, toch weer terug
te keren tot een uitgebreid verslag.
De Adviesraadleden uit Zeeland waren
ijverig geweest. Vijf moties werden
aan de Adviesraad voorgelegd, waarvan er helaas· vier sneuv.elden. Eén.
kreeg gelukkig een overgrote meerdèrheid van de raad mee~
De motie hield in:
"De Adviesraad van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 1 septem.
ber 1979,
kennis genomen hebbend van het ad,- .
vies van de Commissie Spreiding
Oplei~ingen;
_.
kennis genomen hebbend vaD de reactie
daarop van de lviinister van Onderwijs
en Wetenschappen;
is van oordeel
dat de door de Minister aangevoerde
argumenten om te komen tot opleidingen met een bezetting·van ca.120û
studenten weinig overtuigend zijn;
verzoekt
- de -Tweede Kamer-fractie van D' 66 en
het Hoofdbestuur de nodige stappen .
te ondernemen om te bevorderen dat
via grondig ondèrzoek mir:timale en . ·
maximale bezetting van de. tol'!komstlge

.............................................................................
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opleidingen basisonderwijs wordt aangegeven. en een redelijke geografische
spreiding in.acht wordt genomen;
.en gaat over tot de brde van de dag."
Op de agenda stond ook nog een notitie over hoe D'§p en het D'66-lid
moet staan ten. opzichte van actiegroepen. De r~ad had nogal wat moeite
. m~t de zogenoemde 'toetsstenen' ~. Te
vaag, te voorzic~tig. Met alle gemaak.te op- en aanmerkingen wend de
voorzitter van de Adviesraad te~ug~
gestuurd naar het Hoofdbestuur.
En nu hopen dat er een duidelijke
richtlijn komt, wanneer je wel en
wanneer je niet.de barricades moet
.I gaan
bestormen.
·
Ik hoop hiermede redelijk objectief
verslag van een boeiende vergadering
van de Adviesraad gedaan te hebben.
Kitty Wàrburg.

CO~GRESVOORBEREIDINGSCOMMISSIE

DAADWERKELIJK VAN START
. In de jul i -Democraat maakte het
Hoofdbestuur melding van de samen-.
stelling van de Congresvoorbereidingscomm.issie. Intussen is in overleg met de conmissieleden taa~ en
werkwijze vastgelegd in een instellingsbes1uit.
De commissie, welke functioneert
onde:r verantwoorde 1ijkhei d van het
,Hoofdbestuur, draagt zorg voor·een
partijdiscussie over belangrijke
onderwerpen die deel {zullen gaan)
.uitmaken van.een congresagenda. Zij
schept optimale voorwaarden voor
deelname van zo vee 1 moge 1ijk 1eden
aan deze discussie en brengt de es•
sentiël'e beslispunten onder de aandacht· van de ·1 eden a1vorens daarover
·in een congres standpunten zull~n
worden bepaald. De Congresvoorbereidingscommissie .kan (ook}, daartoe
uitgenodigd door Hoofdbestuur, Programmacommissie. en/of fracties, belangrijke· politieke be.leidspunten,
waarover op korte termijn door de
partij en/of de fracties een besluit
genomen moet worden, in' discussie.
brengen.
·Om deze taken goed te kunnen vervul, len, zal de Congresvoórbereidingscdnimissie na.uwe contacten onderhduden
met ( vertegenwo·ordi gers van) in ieder geval de Programmacommissie,
SWB-bestuur en -werkgroepen, reg i o's, .
afdelingen en leden. Zij hoopt periedi ek ver.s 1ag van haar werkzaamheden
te doen in·de Democraat en/of andere
daartoe geëigende partijbladen.

· L _ _ _ _ ·_ _ _
•
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De commissie start formeel op 1 bktober 1979 haar werkzaamheden als
voorbereiding' op het voorjaarscongres 1980 .. Het Hoofdbestuur is reeds
gevraagd de ontwerp-agenda voor de ·
voorjaars-ALV 1980 vást te stellen,
zodat zo spoedig mogelijk komt vast
te staan welke onderwerpen door de
commissie in discussie kunnen worden
gebracht.
H~t Hoofdbestuur beschouwt 1980
(voor- en najaars ALV) als proefperiode ·waarin de conmissie haar
taak concreet vorm en inhoud kan
geven. Eerst na deze proefperiode
zal middels een tussentijdse evaluatie bezien worden of, 'en zo ja hoe,
de commissie een reglementaire
status moet of kan krijgen.
Bij de samenstelling is gestreefd
·naar een z9 goed mogelijke spreiding
van de commissieleden over het land.
Terwille van een soepele conmuntcatie tussen commissie en partij, met
name .regio's en afdelingen, volgen·
hieronder de namen en adressen v~n
de ·commissieleden:
Oscar Heezemans, Noordstraat 38,
5038 'EJ Tilburg, tlf. 013-436831
Peter J. Schreuder ,. Emma 1aan SA,
9752 KR Haren (Gr), tlf.OS0-347425 .
Alex ·M.T.G.van der Bijl, Wallenbergstraat 57,·2131 TJ Hoofddorp,
tlf.02503~15285
.
Herman van Ommen, Graaf Janlaan 15,
2263 TL Leidschendam, tl f. 070-276253
Frans Drabbe, Ruiterweg 26, 7213 BM
Gorssel·, tlf.05759-1934
Jan G.H. de Vaan,, Oef,feltseweg 21A,
5835 BB Beugen, tlf.08856-1588
Roe 1 Hes kamp, Schooneggendreef 224, ·
3562 GM Utrecht, tlf.030-610733
Jan van den Hazel, Zonegge.07-8,
6903 EP Zevenaar, tlf.08360-30735.
De opmerkzame 1ezer za1 het' op va 11 en
dat de oorspronkelijk in de juliDelnocraat gepubliceerde samenstelling
Gonnie A.Postmus-Sticker vermeldde.
Gonnie heeft bij nader inzien haar
plaats in de commissie ·weer beschikbaar moeten stellen'vanwege het
aanvaarde.n van een moeilijk met het
commissiewerk te combineren betrekking. Alex van der Bijl heeft zich
bereid verklaard deze plaats, toege- .
wezen aan "het· noord-westen van het
land" in te nemen.
De commissie zou graag zien dat ook
een Vertegenwoordiger van het'SWBbestuur als lid tot de commissie
zou toetreden. Het Hoofdbestuur
reageerde positief op dit verzoek,
zodat nog een 9de lid uit die kring
wordt .aangezocht.

P.E.A.C.

Het Polit~ek Emancipatie Activeringscentrum begint steeds meer vorm te
krijgen.
Op.de hoofdbestuursvergadering van
30 augustus is het PEAC officieel
ingesteld met als taak te adviseren,
stimuleren én coördineren in emancipatiezaken binnen de partij en n~ar
buiten, de D'66-standpunten over
emancipatie uit te dragen.
. Binnenkort hoopt het PEÀC bij monde
van het hoofdbestuur een emancipatiewerk(st)er te benoemen, die het PEAC
in zijn activiteiten kan bijstaan.
Het eerste deel van de discussienota:
Emancipatiebeleid is klaar. Dit deel
behandelt de onderwerpen: gezin en
andere samenlevingsvormen·, maatschappelijke participatie, onderwijs en
arbeid.
Binnenkort verschijnt het tweede deel
met daarin aandacht voor oorzaken en
problemen rond de achterstelling van
vrouwen en een verklaring waarom in
de nota vrijwel alleen over vrouwen
wordt gesproken. Verder hoofdstukken
over ontwikkelingssamenwerking en
een emancipatiebeJeid als zodanig.
De bédoe1ing is dat regionale werkgroepen emancipatie dit najaar deze
nota van op- en aanmerkingen voorzien en dat in het voorjaar op een
studiedag het herziene concept zal
worden behandeld.
Diegeen, 'die diepgaand bepaalde facetten van het emancipatiebeleid wil
uitwerken, wordt verzocht contact op
te. nemen met· de Kerngroep Emancipatie
van het.SWB.(Carel van Sitteren,
tlf.no.020-241492)
De discussienota Emancipatiebéleid
is te bestellen bij het secretariaat.
Inlichti.ngen over•.de regionale emancipatiewerkgroepen biJ Ellen Scheerder, Utrechtseweg 109, Renkum, tlf.
08373-3729
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·uiT HET EUROPEES PARLEMENT

'
'
zaken van openheid en democratie in
ons werkterrein veel aantrekkelijker
het geding zijn.
plaatsvervanger in andere commissies
te worden. Waarschijnlijk zal ik
Tijdens de vergadering heb ik o.a.
tenminste plaatsvervanger kunnen
een voórstel ingediend om een speciaOmdat het tijdschema van de Democraat le bijeenkomst van de commissie te
worden in de Energiecommissie;· waarniet synchroon loopt met ons Europees organiseren, gewijd aan de gelijke
van; opvallend genoeg, nog geen
schema, zult u voor een verslag van beloning en behandeling in ruime zin
enkele .Nederlander deel' uitmaakt.
de tweede zitting van het Europees
van mannen en vrouwen. Zoals wellicht
Parlement (t.w. van 24 tot en met ·
DIVERSEN
bekend, vervult de EG hierin een uit28 september a.s.) de volgende Demo- gesproken "locomotief-functie" en
Het nieuwe Europees Parlement vercraat moeten ·afwachten.
zijn de lidstaten ondanks alle moeite
keert nGg duidelijk in een aanloopWel kan ik u in deze bijdrage aan
die· ze daarmee blijken te hebben, ge-· periode waarin het in tal van oponze "Europese kolol11!len" enkele er- dwongen de:niet geringe EG-voor~
varingen van de afgelopen weken mee- schriften op dit gebied uit te voeren. . zichten nog haar weg moet vinden,
zeker ook wat organisati'e en regeI
geven. Naar ik hoop omdat u dat het
ling van ei gen .zaken betreft.
weten waard vindt, maar vooral ook
Wat ik in dit verband nog speciaal
o'aarbij komt dat verreweg de meeste
omdat, zoals ik in de verkiezings~
wil vermelden is de ronduit ·teleur- .
leden nieuw zijn: niet meer dan 60
tijd heb benadrukt, ik e.r zeer aan
stellendè situatie dat veel te weinig
(van de 410) zaten al in het oude
hecht u op de hoogte te houden ,van
aanvragen doorkomen voor uitkeringen
Parlement. Mij lijkt het overigens
onze activiteiten als Europese ver- uit het zgn. "vrouwenfonds" van de
alleen maar toè te juichen dat de
tegenwoordigers. Het is dan ook geen EG (=credieten voor met name beroepsoude ~raad niet zonder meer opgepakt
onaangename taak een begin te maken mogelijkheden voor vrouwen boven de
blijkt te kunnen worden, vooropge- ·
met de uitvoering van deze vrijwillig ·25 jaar), zodat een aanmerkelijk deel
steldnatuurlijk
dat dit evolutie ·
aangegane verplichting.
van de uitgetrokken mi dde 1en ongebetekent. Niet in het minst ·zal het
bruikt blijven. Oit zou vooral te
Parlement, dat zelf toch pal moet
PARLEMENTAIRE COMMISSIES
wijten zijn aan onbekendheid in de
staan voor een democratisch bestel •.
lidstaten met het bestaan van dit
Inmiddels hebben wij onze eerste
daarin in eigen huis toonaa_ngevend
commissievergaderingen achter de rug. fonds. Voor vrouwenorganisaties
moeten zijn .In deze fase van onafVoor Aar de Goede is dat de Commissie lijkt hier duidelijk een taak weggehankelijk opereren hebben wij daarin
legd. De D'66 Emancipatiegroep is
Economische en Monetaire Zaken en
een eigen rol te spelen . Ons optrevoor mij Sociale Zaken, Werkgelegen- hiervoor al ingeschakeld.
den tot dusverre mag daarvan getuige
heid en Onderwijs (zie vorige Demozijn.
De
eerste
bijeenkomst
van
de
commiscraat). Het is duidelijk - en aanDe
afgelopen tijd zijn wij ook doentrekkelijk - dat deze twee· ·commissies sies was verder voornamelijk gewijd
.
de
geweest onze activiteiten op poaan
een
eerste
behandeling
van
de
nauwe raakvlakken hebben. Zo hebben
. ten te zetten. Zo vindt al regelmabegroting van de Europese·Commissie.
wiJ beiden in onze respectieve comtig overleg plaats tussen Hoofdbemissies bepleit dat sociale en werk- In de commissie van Aar de Goede
(Economische en Sociale Zaken) vond, . stuur, 'Tweede Kámerfractie èn SWB,
gelegenheidsaspecten in onze visie
in aanwezigheid van de commissarissen c.q. werkgroep Europa. Volgens afveel meer aandacht moeten krijgen,
spraak met de Tweede Kamerfractie
Orloli en'Davignon (respectievelijk
en niet ,ondergeschikt moeten zijn
wonen Aar de .Goede en ik be.urtel ings
Monetaire Zaken en Industriebeleid)
aan economische doelstellingen.
de wekelijkse Tweede Kamerfractieee.n gedachtenwissel iQg plaats over
De vergadering van mijn commissie
vergàdering bij. OO'k in het Hoofdbemaatregelen ter vermindering van de
eindigde met het opzienbarende bestuur en Dagelijks Bestuur zullen ·
economische ongelijkheid in de
sluit haar vergaderingen voortaan in Gemeenschap. Voorts werd aan de hand
wij, voor zover relevant, actede
beginsel openbaar te houden, 'd.w.z.
présence geven.
van de desbetreffende begrotingspostoegankelijk voór publiek en pers~
Inmiddels heeft de - zeer druk beten overlegd over een aanta 1 spèc.iMoge de andere commissies volgen!
fieke industriele sectoren, met name: zochte - eerste vergadering in dit
Tot nog toe waren commissievergadenieuwe seizoen van de landelijke
informatica, luchtvaart; keramiek,
ringen besloten. Ondanks alle powerkgroep· Europa plaats gehad.
schoenen en textiel.
gingen daartegen, is het nu gelukt
Na vers 1ag gedaan te hebben. van onze '
In mijn commissie vond verder, op
het openbaar maken formeel in stemervaringen, hield de vergadering
·basis van de begroting, uitgebreid
ming te brengen. 0!)getwijfel.d. zal
zich vooral bezig met de organi~atie
dit besluit veel .stof doen opwaaien. overleg plaats met commissaris Vrevan het Europese werk. Verschi.ll ende
deling over het Europees beleid op
Niet in het minst omdat het bureau
leden hebben zich opgegeven, ieder
het
gebied
van
Sociale
Zaken
en
of wel presidium van het Parlement
op.een specifiek terrein, om ons
Werkgelegenheid. Ook werd nader involgens eigen interpretatie van mewerk inhoudelijk te ondersteunen.
gegaan op met name sociale aspecten
ning is dat het bureau, en niet de
Heel positief en alvast onze erkencommissie zelf-hierover heeft te be- van de herstructurering van de
telijkheid. Ook met all~ medewerking
slissen. Een interpretatie die, zoals ijzer- en staalindustrie. ·
zullen we selectief en gericht te
Overigens doet zich voor mijn comik in de commissie uitdrukke 1ijk
werk moeten gaan. Dit moet ook gel_.
missie de zeldzame situatie voor dat
naar voren' bracht, ,niet strookt met
den voor alle mogelijke organisaties·
zowel de voorzitter als de commissahet reglement van het Parlement.
en instellingen die ons benaderen.
ris (Europese Commissie) ·Nederlander
De despetreffende·bepaling van het
De afgelopen maanden is door (een
zijn, resp. de heren van der Gun
reglement luidt nl. dat: commissievan) ons bijv. deelgenomen aan:
(CDA) en Vredeling.
vergaderingen niet op~nbaar zijn,
overleg met bewindslieden. van Bui-·
tenzij de betrokken commissie anders Het Parlement kent een systeem van
tenl-andse Zaken en Ontwikkelingsbeslist. Naar verluidt zullen ook de plaatsvervangende commissieleden die, samenwerking; het jaarlijks Tweede
Europese fractievoorzitters bepaald
Kamerdebat bye,r recente on:twi kkestemrecht uitgezonderd, alle rechten
niet ingenomen zijn met dit eigenge- van een normaal lid hebben. Geopperd
1i ngen van· de EG,.. samenwerking; . ,
reide besluit van een commissie.
(organisatorisch) overleg van de 25
is dat Aar de Goede en ik elkaars
Wat mij betreft is verzet geboden
Nederlandse Europarlementariërs;
plaatsvervanger zullen zijn.
tegen eventuele "terugdraaiing" van Omdat vrijwel al het inhoudelijke.
Hoofdbestuursbi jeenkomst Europe.se
dit besluit, waarmee fundamente1e
Beweging (waarvoor wij beiden het
werk in de commissies wordt gedaan,
adviseurschap hebben aangenomen); ·
is het ter\'fille van verbreding van

door Suzanne Dekker
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over deze. mater1e. U1tgaande van
Landbouwschapsoverleg (Aar de Goede)
pluriformiteit kan volgens hen voor
etc. Anders dan weleens.verondersteld SUBGROEP G.V.O.-PREVENTIE
0'66 alleen worden gedacht aan een
ZOEKT VERSTERKING
wordt, zijn wij dus echt wel in Nede~
vierstromenland, ooR in de omroep.
1and. ·Doorgaans vergaderen we èen week
Daarnaast zijn de ideeën van sommi~n
(soms vaker) per maand in Straatsburg . Preventie en vooral gezondheidsvoorverder geëvolueerd in.de richting
of Luxemburg en verder bijna wekelijks 1ichting en -opvoeding (G.V.O.) is 'n
van één zèncgemachti gde, een soort
in Brussel in commissieverband. Laat
aspect van gezondheidszorg, dat
NOS die de programma's zou producedat u evenwel niet verhinderen ook
steeds meer in de belangstelling komt ren. Niet op eigen initiatief, maar
van uw kant contact met ons te zoeken Langzamerhand begint duidelijk te
slechts in opdracht van omroeporgamet vragen, voorstellen, opmerkingen
worden dat veel van de "wel vaarts", nisaties, wier beslag op zendtijd en
enz.
ziekten iets te maken hebben met onze faciliteiten op basis van·b.v. omHoewel anderen dit in de Democraat al manier van leven. Ën dus misschien
roepverkiezingen wordt vastgesteld.
namens mij hebben gedaan, wn. ik hier voorkomen kunnen worden!
Dit althans ten aanzien van één of
nu ·graag zelf een ieder dank zeggen
twee ka na 1en. Voor wat betreft één
De subgroep G.V.O.-Preventie van de
voor al hun activiteiten, die er uit- Werkgroep Volksgezondheid heeft zich
ander net (bv. het voor Nederland
eindelijk toe hebben geleid dat 0'66
beschikbare derde kanaal) ·verwijderen
in' de drie jaren van haar bestaan
zo goed 4it de stembus is gekomen,
de gedachten zich nog verder van het
o.a. bezig gehouden niet kankerpremet als z~er aangename consequentie
, huidige omroepbestel. Een hierop geventie en met het Eerste Advies van
voor mij uw tweede Europese vert~gen- · de Kommissie Nationaal Plan G.V.O.
baseerde concept-nota is nog vo 1op
wqordiger te zijn.
in discussie. Zodra deze is afgerond
Willen we actief op de ontwikkelinverschijnt er eèn SWB-nota, ter voorgen·blijven reageren dan is versterbereiding van de ·discussie over het
king van de subgroep dringend nodig.
omroepbestel op een congrès van' D'66.
Iedereen, die zich actief wil inzetten,. is welkom! Gedacht wordt m.n. B~j voorrang wijdt. onze werkgroep
z1ch nu aan het opstellen van een·
aan een. huisarts en iemand uit de
reeks programmapunten, die wellicht
geestelijke gezondheidszorg.
tijdens het voorjaarscongres als een
We komen + 6 x per jaar bijeen;·
hoofdstuk Mediabeleid aan het bemeestal in Utrecht..
·
leidsprogram zou kunnen worden toeg~voegd. Zeker stelt de werkgroep
Nadere informatie en opgave bij:
z1ch ten volle open voor suggesties
- Lucie Ellerbroek, Pieter Bothlaàn
en met name ook voor menskracht.
Sa, Amers.foort, tlf.033-34220 ·
Daarnaast vinden we'dat het eveneens
- Douwe de Joode, Jacob van Gaesbeek- door ons opgestelde Kunsten-hoofdstuk
(zie Beleidsprogram, pag. 69/72)
laan 6, Abcoude, tlf.02946-3007
aanvulling behoeft. De gedachten
(privé) en 020-5483491 (werk)
waar dit hoofdstuk uit voortspruit
- Emar Vogelaar, Marskramer!;;baan 17,
zijn immers 2i i! 3 jaar geleden geBunnik, tlf.03405-4260 (privé) en
formuleerd. Ook ten aanzien van de
STUDIEGROEP PEDOFILIE
030-515041 (werk).
kunsten houden we ons dus aanbevolen
v·oor ·nieuwe mensen en nieuwe ideeën.
De studiegroep Pedofilie is op 28
P.Hans Frankfurther, coördinator
augustus jl. voor de eerste maal
WERKGROEP KUNSTEN EN MEDIA
Amsterdam, tlf.020-15 20 80 •
bijeen geweest. We hebben besloten
. om voor de vo 1gen de vergadering
WAAR BLIJVEN OMROEPCONTOUREN?
(eind oktober/begin november) het
(NVSH-)rapport "Leeftijdsgrenz~n in
Tijdens het congres,·begin november
de ièdelijkheidswetgeving - ~escher vorig jaar in Breda gehouden, is een
WERKGROEP WELZIJNSBELELD
ming of bedreiging?" door te nemen
resolutie aangenomen, waarin· onze
en van commentaar te voorzien.
werkgroep wordt uitgenodigd, contouDe werkgroe~ Welzijnsbeleid bestaat
Ook hebben wij de hoop uitgesproken
ren aan te geven, waaraan een nieuwe
momenteel
b1jna twee jaar. In het
dat meer· mensen zich voor de
omroepwet dan wel mediawet zou heb- ! eerste jaar van haar bestaan heeft
studiegroep zullen opgeven.
ben te voldoen. Inmiddels zijn er
zij zi eh voornarnel ijk bezig gehouden
U kunt informatie vragen of u opgelO maanden verstreken, zonder dat we
met
het ontwerp kaderWet welzijn en
ven bij:
de partij een omroep- c.q. mediaeen aantal ad-hoc zaken.
Martin Maassen,
nota hebben voorgelegd.
Tevens zijn er een aantal proje'ctEchtenstein 836,
Hoe komt dat?
groepen.
·
1103 AÁ Amsterdam z.o.
De werkgroep vergadert op zaterdag
In ieder geval niet door tijdgebrek:
tlf. 020-907615.
éénmaal per twee maanden en behanmenig werkgroeplid heeft onverantdelt de C.R.M. onderwerpen sociaal
woord veel tijd besteea aan het opcultureel werk, maatschappelijke
stellen en daarna bespreken van ·
ADRESWIJZiGING VAN WERKGROEPdienstverlening en bijstandszaken
concept-nota's.
Daaruit
zijn
twee
LEDEN VOOR S.W.B.
en wat hiermee te maken heeft.
onverzoenlijk gebleken standpunten
· Voor dit enorme terrein heeft zij·.
naar voren gekoll)en. Het ene stand-.
Gaarne verzoeken wij u bij eventuele
nog lang niet genoeg deskundigheid
werd
verwoord
door
de
drie
punt
·.adreswijziging niet alleen uw 'naam en
in huis; vooral het bijstaan van
omroepdeskundigen
uit
de
werkgroep:
' en adres te me 1den, doch ook van we 10'66-ers
in vertegenwoordigende
.
zij
gingen
uit
van
een
maatschappeke werkgroep u lid bent.
lichamen
loopt daarom niet zo goed
lijke
driedeling
en
baseerden
hun
' Het is voor ons ondoenlijk alle beals wel zou kunnen. Wij vragen daarstelsel op het 'mooist denkbare'
i standen van werkgroepen na te zoeken
om.nieuwe leden.
om é~.mutatie aan te kunnen brengen, zendschema. Sol)lmi ge Hilversumse
er
ten
omroepautoriteiten
bleken
Ten . .;erstE! om de algemene dèskundigwaar dan in de praktijk ook niet veel
zeerste mee ingenomen.
heid.op te voeren. Hiervoor vragen
van terecht komt.
·
wij
mensen die kennis hebben (en dit
Een
grote
meerderheid
van
de
werkPetra van Kleffens.
ook
politiek kunnen vertalen) op de
groep bleek heel anders te denken
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genoemde gebieden en speciaal ook op
de gebieden algemeen maatschappelijk
. werk, welzijnswetgeving, decentralisatie (planning, democratisering
e.d.) en financiering van de welzijnszorg.
Ten tweede vragen wij versterking
voor onze projectgroepen, d.w.z.
mensen die speciaal voor de betreffende onderwerpen belangstelling
hebben. Deze projectgroepen zijn:
1. Projectgroep Rijksbijdrageregellngen en decentralisat1e
Wegens het vertrek van enkele
leden ligt deze projectgroep
momenteel helaas stil.
2. Projectgroep Vrijwilligerswerk
Over dit onderwerp zal binnen de
werkgroep waarschijnlijk in
januari a.s. een eindrapport
worden ingediend.
3. De projectgroep Tijd
Deze projectgroep houdt zich bezig met maatschappijbeeld, mensbeeld en tijd, tijdsbeeld, tijdsbeleving, tijdsbesteding (vrije
tijd-werktijd) en heeft hierover
binnen de werkgroep reeds enige
malen tussentijds gerapporteerd.
Voor deze projectgroep worden
speciaal gevraagd een filosoof
met belangstelling voor het onderwerp en iemand die in staat
is een dergelijk abstract onderwerp te vertalen naar de politieke realiteit.
Litteratuur die door deze projectgroep werd gebruikt:
Prof.C.Zwart - Samenleven met het
oog op morgen
Prof. Kwant - Mensbeelden
De komende vijfentwintig jaar
(Congres Welzijn op termijn)
4. De projectgroep Kansarmen
Binnen deze projectgroep wordt gepoogd een nieuwe visie op het begrip kansarmen te ontwikkelen.
Ook deze projectgroep is al in een
verder gevorderd stadium.
5. Projectgroep Commissie van der Burg
Democratisering van gesubsidieerde
. instellingen.
6. Projectgroep Jeugdwerkloosheid
M.ri. de welzijnsaspecten komen
in aanmerking.
7. Projectgroep Basisvoorzieningen
Hoe omschrijft men het begrip,
welke voorzieningen op de door de
werkgroep bestreken terreinen in
aanmerking komen?
8. Projectgroep Beleidsprogram D 66
Welke witte plekken heeft het
program?
Deze laatsten zijn in een beginstadium of moeten nog starten.
1

Verdere inlichtingen over de werkgroep, haar doen en laten en eventuele aanmeldingen voor lidmaatschap
worden met vreugde ingewacht door de
coördinator r-tF. Palte, Domselaerstraat 15 1 1 1 •. Amsterdam, telefoon
020-938327 (privé).
WERKGROEP JONGEREN
Op zaterdag 8 september j.l. kwamen
we in Utrecht bij elkaar om de vorderingen van de subwerkgroepen en
het programma voor volgend jaar te
bepraten.
Er wordt momenteel gewerkt aan de
rechten voor minderjarigen, jongerenhuisvesting, sociale dienstplicht,
onderwijs, overheidsstaun ~~n bedrijven en passende arbeid. Van de
laatste drie punten vooral de aspecten die jongeren aangaan.
We spraken af voor de komende vergadering werkplannen in te leveren.
Ieder die iets op de agenda wil zetten kan dit tot 20 oktober aan de
coördinatoren doorgeven.
Er worden mensen gezocht die zich in
een subwerkgroep willen beraden over
het actiecentrum, zoals dat in de
congresmotie staat genoemd.
Else en Bas stappen op als coördinatoren. De volgende vergadering zullen er andere gekozen moeten worden.
Er zijn twee kandidaten, ieder die
zich verder aangetrokken voelt tot
deze functie kan zich tot 48 uur
vóór de vergadering aanmelden bij
één van de coördinatoren.
De cursussen voor jongeren van het.
·PSVI lopengoed; er is nu nog slechts
plaats in de tweede cursus.
De volgende vergadering van de werkgroep is zaterdag 3 november vanaf
13.00 uur 1n Hotel Smits in Utrecht
(gelegen tegenover de Vredenburg
uitgang van Hoog Catmri jnè}. Elke
Democraat is daar van harte welkom.
Bas van Vliet
Else Rose Kuiper

PSVI D'66
VERSLAG JONGERENCURSUS BUNNIK
Tijdens het weekend van 15/16 september j.l. heb ik de eerste jongerencursus te Bunnik begeleid.
Op de eerste dag hebben de 28 deelnemers zich intensief bezig gehouden
met het vergroten van hun kennis over_
het ontstaan van D1 66 en de achtergronden van het huidige beleidsprogram. De bijdrage van Jan Glastra van
Loon, de videobanden die beschikbaar
ware·n over m.n. de periode 1976/77, ·
werden zeer gewaardeerd.

De tweede dag stond meer in het teken
van de interne organisatie en het
functioneren van jongeren binnen de
partij. Deze dag werd afgerond met
het formuleren van eigen voornemens
t.a.v. functioneren binnen afdelingen, w"erkgroepen enz.
De deelnemers waren aan het eind zo
enthousiast dat de afspraak werd gemaakt om begin 1980 een vervolg-bijeenkomst te organiseren.
Rudi Nieuweohoven
De YQ19ê~Qg_jg~ggrê~S~r§~§ zal gehouden worden te Roderesch op 8 en 9
december 1979. Jongërën-die geïnteresseerd zijn aan deze cursus deel
te nemen en zich nog niet aangemeld
hebben, kunnen zich opgeven bij
Arthie Schimmel, tlf.0?0-858303.
Bij het verschijnen van deze Democraat zal ook de eerste kadercursus
achter de rug zijn (kaderëursus ___ _
Westen I).
In 1979 zullen nog de volgende cursussen worden gegeven:
5/6 oktober: vrouwencursus Zuiden
(vol)
6 en 12/13 oktober: kadercursus
Westen II (vol}
10 en 16/17 november: kadercursus
Westen III (vol)
10 en 16/17 november: kadercursu~
Oosten (vol}
8 en 9 december: jongerencursus
Roderesch
1 en 14/15 december: kadercursus
Westen IV (vol)
1 en 14/15 december: .vrouwencursus
Noorden
De cursussen zijn volgebo~kt:
De mogelijkheid bestaat, 1nd1en er
voldoende belangstelling is, extra
cursussen te organiseren.
Geeft u zich in ieder geval op!
Infocentrum gemeenteraadsleden
Ontvangen:
Sociaal-Cultureel Centrum Naaldwijk,
de aanzet tot een sociaal-cultureel
beleid; uitgebracht door: Werkgroep
Progressief Naaldwijk. (PvdA+ D 66).
1
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DEMOCRANT, Drènthe, juni 1979,
waar1n o.a. een stuk van Jan Mulder
over verkiezingsstrategie. Hij
plaatst persoonlijke kanttekeningen
bij stukken van andere HB-leden die
de laatste maanden over dit onderHet stapeltje regio- en afdelingswerp in de pen zijn geklommen.
kranten en nieuwsbrieven van onze
verschillende fracties is op dit mo- Binnen het beperkte aantal alternament nog niet hoog; De zomervakantie tieven en de huidige omstandigheden
is hier ongetwijfeld debet aan, maar daarpij in aanmerking nemend maakt
hij de bekende aftelsom en reduceert
de sluitingsdatum voor kopij voor
de mogelijkheden tot: een PvdA/CDA/
deze Democraat laat niet toe·nog
D'66-combinatie, waarvoor D'66 qua
langer met de samenstelling van de
zeteltal eigenlijk overbodig is en
rubriek te wachten.
De meeste redakties heb ik inmiddels niets of weinig kan eisen. Voorlopig
dus nog niets nieuws onder de zon.
per brief verzocht of ze voortaan
In deze., Drenthse Democrant verder
een exemplaar van hun krant rechtnog een heel ontroerend stuk dat u
streeks aan mij willen zende_n_:- eigenlijk allemaal zoudt moeten lezen
Bazuinhof 2,
De schrijver, is .onbekend.
1544 XN Zaandijk
Jan r1ulder heeft het ingebracht.
èn een exemplaar aan Arthie Schimmel
Het stuk werd gebruikt als discussievan het-PSVI, Bezuidenhoutseweg 195
stuk in het bejaardentehuis in Peize
te Den Haag; Arthi,e za 1 de kranten
waar zijn jongste dochter onlangs
in de documentatie van het PSVI opnemen en wil uitera.ard een zo volle- als vakantiehulp assisteerde. Het
draagt de titel: "Als ik oud ben, ben
dig mogelijk overzicht hebben.
ik nog altijd ik" en gaat over de
·
Redakties van kranten of nieuwsbrieven die ons nog niet op hun verzend- bevoogding en betutteling van oudere
lijst hebben staan: stuur ons alsje- mensen in verzorgingstehuizen, die
het bijvoorbeeld maar goed moeten
blieft voortaan een, exemplaar!
vinden als men ineens bij ze in de
De bedoeling van deze rubriek is
kamer staat en als ze daar iets van
niet alleen de leesbaarheid van de
zeggen voor agressief versleten worDemocraat te vergroten, maar ook de
den. Op wiens sti'lle tederheid en
uitwisseling van ideeën te bevordeveiligheid zo vaak inbreuk wordt geren, redaktîes te stimuleren en meer maakt, alle goede zorgen en bedoeafdelingen warm te maken voor een
lingen ten spijt. Het is eigenlijk
eigen blad, dat als een prima "bind- een ten hemel schreiend stuk en het
middel" kan dienen tussen de leden
is zo w a a r !
en de democratie dient doordat de
Ik neem het laatste stukje integraal
leden erin kwijt kunnen wat ze wilover, dan begrijpt u ongetwijfeld wat
len en besturen en fracties daarin
ik bedoel. Rik voel hoe mijn lichaam
"verantwoording" kunnen afleggen van minder wordt, mijn geest steeds zwakhun beleid aan alle leden, ook aan
ker. Vechten daartegen kan ik niet
diegenen die zeTOen of nooit een ver- alleen. Dáár-heb ik nu hulp bij nodiggadering bezoeken (en dat zijn er
om die zwakheid de baas te blijven.
bij D'66 nogal wat, helaas!).
Die bril kan ik zelf wel vinden en
die deur kan ik ook wel open doen.
Lezenswaardigheden vond ik in:
r1aar een echt mens blijven, daar heb
D'OLIPHANT, Amsterdam, nr. 8
ik hulp· bij nodig. Een respectabel
(waarom zetteri die mensen nou nooit
oud mens. Geef mij dan die hulp en
op de omslag in welke maand het
·niet zo, dàt een ander uitmaakt wat
bewuste nummer is verschenen!),
ik nodig heb. Maar dat ik zelf kan
waarin een interview met Jan Schaefer vragen om die steun als ik-alë nodig
een politicus als weinigen die praat heb, of nog beter, waar ik behoefte
over inspraak, autoriteit en autori- aan heb. En als ik dat niet meer zo
tair en en passant onze eigen D'66goed kan vragen, laten we dan zo lang
fractie in de hoofdstad over de bol
mogelijk samen proberen uit te maken
aait. Riek moet de punten en komma's wat het beste voor mij is. Zod.at wij
wat meer laten voor wat ze zijn,
mensen elkaar blijven verstaan."
maar past uitstekend op de centjes,
Einde citaat.
Ernst heeft een vlotte babbel en
Gerrit Jan is een bewonderenswaardig D'66 FRIESLAND, juni 1979, heeft op
persoon met een zware portefeuille.
pag. 4 een lijstje wanbetalers over
Dat mag ik graag horen!
1977 gepubliceerd. Via deze weg worOverigens heb ik nog geen reaktie
den de afdelings-penningmeesters
gelezen op de ingezonden brief Van
hiervan in kennis gesteld. Als ik dat
de heer en mevrouw Vust-van Rensen
zo lees, bekruipt me - alle openheid.
in D'66 respecterend- toch een naar
in d'Oliphant nr. 7, waarin ze
schrijven over de blauwgerookte
' gevoel. Móet dat nou op zo'n manier?
ruimten waarin de politieke vergade- Nog afgezien van het juridische aspeet dat ongetwijfeld aan te wijzen
ringen van D'66 in Amsterdam worden
gehouden. Komt zeker nog.
is. Binnenkort volgt met lijstje wanbetalers van 1978. Heet dat niet manen in het ope.nbaar?
·
DEMOCRAATJES
door Marie-Louise Tiesinga

· STEUN NICARAGUA

'I

i

N.a lange jaren onderdrukking is onlangs in het Midden-Amerikaanse land
Nicaragua de dictator Somoza door een
gewapende opstand verdreven.
Nicaragua staat nu, na meer dan veertig jaar onderdrukt en uitgezogen te
zijn dóor de Somaza-dynastie, voor
twee grote opgaven: een bestendige
democratie te vestigen en daarmee
samenhangend, een gezonde economie
te ontwikkelen die de bevolking een
menswaardig bestaan kan schenken.
Het is vooral bij deze tweede opgaaf
dat de nieuwe regering van Nationale
Wederopbouw voor bijna onoverkomelijke hindernissen staat. In de bevrijdingsstrijd zijn bijna alle ziekenhuizen verwoest, terwijl er talloze oorlogsslachtoffers zijn; de
scholen hebben geen voorzieningen;
de fabrieken zijn plat gebombardeerd
en er dreigt hongersnood omdat tijdens de strijd tegen Somoza niet gezaaid is. Daar komt nog bovenop de
erfenis van het Somoza-tijdperk:
slechte medische voorzieningen, een
ana lfabet.i sme van 60%, uitgebrei de
krottenwijken en een werkloosheid
van 50%.
Dezer dagèn gaat in het gehele land
een actie van start om vanuit Neder.1 and Nicaragua fi nanci ëe 1 te steunen. Het Hoofdbestuur van D'66 heeft
in het verleden al de opstand van de
Sandinisten tegen de dictatuur van
Somoza in verklaringen gesteund.
Het Hoofdbestuur staat ook achter
deze actie, die·wordt gecoördineerd
door het Nicaragua-komité en waaraan
ook vele andere politieke partijen
en groeperingen deelnemen. .
Deze steun houdt, naast deelname aan
een landelijke advertentie-campagne,
het volgende in:
- Het Hoofdbestuur doet een beroep
op de leden om een bijdrage te
storten op girotoummer 35.80.163
t.n.v. Nicaragua komité Nederland
te Utrecht, onder vermelding van
"wederopbouw"
- Een aantal afdelingen zullen een
uitnodiging krijgen om deel te
nemen aan plaatselijke acties.
Het Hoofdbestuur wil de afdelingen
vragen deze acties te steune:•,
voor zover zij daartoe organisatorisch en financiëel in staat
zijn.
Herman Schaper,
secretaris buitenland.
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BRlEVEN
"D'66 - KIEZEN EN/OF DELEN?"
In een oude aflevering van Elseviers
Weekblad, uit het jaar 1967, trof ik
het volgende, met een tekening van
Hans van Mierlo verlucht rijmpje aan:
"Op D'66:

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

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

tij niet mogelijk is, en dat het
voor een evenzeer, zij het anders
getint progressieve partij als D'66
derhalve vanzelf spreekt dat niet
wordt deelgenomen aan bestuurscombinaties van politieke colleges, waarin de PvdA niet is vertegenwoordigd.
Het is de niet gemakkelijke taak van
het Hoofdbestuur en de Kamerfractie
een koers te bepalen, die enerzijds
over deze positie van D'66 in het
politieke krachtenveld niet de minste twijfel laat bestaan, anderzijds
duidelijk maakt, dat er meer dan
voldoende is dat D'66 van de PvdA
onderscheidt. Initiatieven van de '
partijleiding hieromtrent zie ik met
veel belangstelling tegemoet.
Bij alle geluiden, die tegenwoordig
worden gehoord, dat D'66, bij een
duidelijke sympathieverklaring voor
de PvdA, de gunst van veel kiezers
van het pllitieke midden zou kunnen
verspelen, mag ook wel eens worden
bedacht, dat D'66, bij het uitblijven van een ondubbelzinnige keuze
voor een progressief en vrijzinnig
beleid, de sympathie van de voorstanders van een dergelijk beleid
zou kunnen verspelen. Tot die
voorstanders moge ik in ieder geval
mijzelf en mijn mede-onderLekenaars
rekenen. Voor ons allen geldt, dat
D'66, indien het zonder PvdA, met
CDA en/of VVD aan een regeringseembinatie zou deelnemen, ongeloofwaardig en onaanvaardbaar zou zijn.
Hans Glaubitz,
fractievoorzitter D'fi6 in de
gemeenteraad van Leiden.
Mede namens vele anderen.
CAMPAGNE - HERINNERINGEN
Nu 4 maanden na dato herinner je je
nog het succes - groter dan menig
optimist verwachtte. Vaa9 herinner
je nog de knikkende knieen,
toen je begin 1979 met de "grote"
Cornelis in de clinch moest en ontdekt dat grootheid vaak niet meer
is·dan een grote mond. Datje met
landbouwdeskundigen van de "grote"
partijen over boterbergen en melkplassen oreerde alsof je er kaas yan
gegeten had. Dat deskundigen er net
zoveel of weinig van snappen als jezelf is eèn ervaring apart.
De werkgroep Europa had je weliswaar
voorzien van een documentatiepakket
waar politici van andere partijen
jalours op waren, toch was daar
steeds dat kriebelige gevoel in de
maagstreek, de vrees gevloerd te
worden of af te gaan en hierdoor het
aanzien van de partij te schaden.
Soms was er ook de aanvechting arrogant te worden, als je zag door welk
kaliber ons land en Europa wordt
bestuurd. Relativeren is dan de
enige meetlat, die je terugbrengt
naar de menselijke maat.

De campagne-ervaringen kan ik het
best samenvatten met "Jantje huilt Jantje lacht". Jantje huilde toen
Leo Ti ndemans, gewezen op het fase is-.
tische kaf tussen het koren van politici in Europa, doodleuk verklaarde
dat je nergens bleef wanneer je
iedereen die een jeugdzonde had begaan uit de politiek wilde weren.
En Jantje was toen in de verleiding
te vloeken, maar wij Democraten zijn
beschaafde politici - of niet soms?
Met een lach en een traan bekeek
Jantje CDA-politici, die zich in diverse bochten wrongen, ruiterlijk
het meningsverschil toegaven, ontkenden,en met processen dreigden
- een niet waargemaakte uitdaging toen het erom ging dat de Duitse CDU
met betrekking tot de neutronenbom
precies het tegenovergestelde in het
gemeenschappelijke programma had
staan dan het CDA. De "tekkel" kwam
in dit verband met de vondst, dat
noch de Nederlandse, noch de Duitse,
maar de originele Franse versie bindend was. Desgevraagd was die versie
op het CDA-secretariaat niet voorradig; maar zou mij 1ater toegezonden
worden, waar ik nu nog op wacht.
En daarover lacht Jantje nu nog.
De belangstelling van het publiek
viel best mee. Opvallend was dat in
kleinere plaatsen verhoudingsgewijs
meer mensen kwamen opdagen dan in
grote steden en dat jeugd en oudere
mensen relatief sterk waren vertegenwoordigd. Dit laatste is voor mij
te verklaren met de jaren '40-'45.
Bij de ouderen ontdekte je nog een
restant van het Europa-enthousiasme
uit de viJftiger jaren zo in de trant
van "Wat achter ons ligt mag nooit
weer gebeuren, samen bouwen wij aan
een vreedzaam en demoera ti sch Europa~·
Bij de jongeren was meer de·vrees
voor fascisme, de trend naar rechts
en een Europa der multinationals de
drijfveer van de belangstelling.
Het waren ook merendeels jongeren die
in anti-verkiezings-comité's, teleurgesteld was de ouderen ervan hebben
gebrouwen, een verhelderende inbreng
in de discussie hadden. "Schijnverkie·
zingen ja of neen?" was hun vraag.
Met name de PvdA had het moeilijk met
deze vraag, geen wonder bij een intern verdeelde achterban en extern
opgezadeld met kameraden, waarmee
niet eens overeenstemming over een
gemeenschappelijk programma was te
bereiken. Het was schipperen geblazen
voor de Europese socialisten m.b.t.
neutronenbom, kernenergie, "Berufsverbote", ontwikkelingshulp e.d. of
wel hun oude dilemma van ideologie
of realiteitsbesef.
Voor één man was er geen schipperen
bij, voor de intussen- helaas te
vroeg - overleden oud-secretaris
buiten 1and van de PvdA, Alfred' Mozer,
maar ja, die was dan ook sinds 1972
lid van de Noorse sociaaldemocraten.
"Grensen zijn lidtekens van de geschiedenis" stelde hij vaak tijdens
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de campagne in zijn niet ·afgeleerd
"prinselijk accent". ·
·
Van dit accent had ik verwacht, dat
dit ook voor mij een handicap zou
zijn. Dit viel best mee - integendeel
de complimenten voor mijn taalgebruik
streelden mijn ijdelheid, een overigens bij vele politici te ontdekken
karaktertrek. Dit was mij echter al
voor de campagne bekend.
· Jantje 1ach te toen de "verkiezingen"
na een forumdiscussie bij de Rijkspedagogische Hogeschool in Doetinchem
D'66 met 26% als grootste partij uit
de bus kwam, gevolgd door de PvdA met
15% en de rest met elk 10%. Zo'n oppepper kun je best gebruiken in een
vermoeiende campagne.
En Jantje werd aan het nadenken gezet
toen jongeren stelden dat zij verbaasd waren, dat D'66 zo'n progressief programma had en vroegen waarom
wij dan zo'n truttig image hadden.
Het niet meedoen bij één van de 3 c.q
5 grote blokken heeft ons m.i. geen
windeieren gelegd. Daarmee konden wij
tegenover de kiezer geloofwaardig
blijven. D'66 past niet in ongeloofwaardige, .intern verdeelde samenraapsels van nationale partijen, gegrondvest op achterhaalde ideologieën.
Dit heeft de Nederlandse kiezer begrepen en gehonoreerd. Ik hoop dat de
leden het op dit punt met hun kiezers
eens zijn. Dan echter moeten wij niet
meer zeuren over aansluiting bij Jan
of Piet, maar beseffen dat ons programma en onze instelling een exportartikel zijn, waar veel mensen in
Europa op wachten. Met een Europees
D'66 aan de campagne van 1984 meedden
- ik verheug mij er al op.
Werner Uerz.

NIHruws
uit de regio

REGIO UTRECHT
Het regiobestuur nodigt de leden van
D'66 in de regio Utrecht uit tot het
bijwonen van een
ALGEMENE REGIO VERGADERING
QQ_9in~9~9_!§_Q~tQ~~r_!2Z2

~2n~2ng_gQ~QQ-~~r

in __ ~t-~~2r~~~r~çQngr~~ç~ntr~~
t~-~tr~çbt·

Tijdens deze bijeenkomst zullen o.m.
de volgende punten aan de orde komen
provinciale politiek,
de landelijke organisatiestructuur,
de grondslagen van D'66
en de benoeming van de commissaris
van de Koningin in de provincie
Utrecht.
Tijdens deze vergadering zullen
tevens 9rj~_ni~~~~-r~giQ~~~t~~r~:
leden gekozen moeten worden, waarondër de secretaris en de penningmeester in functie.
Kandidaten kJnnen zich tot 14 oktober
a.s. aanmelden bij de regiosecretaris
G.J. Röhner, Obbinklaan 48,
3571 NH Utrecht, tlf.030-715002.
Op vrijdag 5 oktober wordt in het
Broederschapshuis, Dorpsstraat 1
te Vleu~en, aanvang 21:3D uur,
de afdeling Vleuten - De Meern Haarzuilens opgericht.
Langs deze weg wil ik al die leden
bedanken die met zoveel inzet en
enthousiasme aan de voorbereidingen
hebben meegewerkt.
J. Koeleman
Pr.~largrietlaan

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

Het regiobestuur Zuid-Holland be~
staat nu uit 13 leden, waarvan 6 af
gevaardigden van de 6 subregio's.
In verband met wijzig'ingen in de
Zij vormen voor het bestuur een gro
data van de Statenvergaderingen is
te steun bij het uitvoeren van de
het schema van de fractievergaderintaak de organisatie van regionale
gen ook ver.anderd, en wel als volgt:
activiteiten, de communicatie met
HB en met de subregio's en afdelin1979: 15-10, 22-10, 12-11,
gen te onderhouden, de activiteiten
19-11, 10-12, 17~12.
van subregio's en afdelingen te co1980: 14-01, 04-02.
ordineren en de organisatie van al1
Plaats: Provl!iciehui s, Brabantlaan • gemene regiovergaderingen.
's-Hertogenbosch ·
voor een goed functioneren van een
Aanvang: 19.30 uur.
regiobestuur is nodig; een regelmaVanaf 1 oktober zal het fractietig goed contact met en informatie
secretariaat worden waargenomen
vanuit de afdelingen. In het geval
door: r1ary Noordhoff. Zij is in
van een grote regio (als Zuid-Holland
principe elke vrijdag van 09.00 -~
met bijna'70 afdelingen en een kwart
17.00 uur aanwezig in het Provinc1e- van het ledenbestand) is het voor het
huis, Brabantlaan 1, 's-~ertogenbosch regiobestuur een fysieke zware belas
Kamer 80; tlf.073-125454,
ting - zo niet onmogelijk - om de
toestel 2173.
contacten als bovengenoemd met de
afdelingen te onderhouden. Bij een
D'66 STATENFRACTIE NOORD-BRABANT

grote regio is het subregioinstituut
dan ook een zeer nuttig apparaat om
aan de ene kant het regiobestuur te
informeren over wat. er leeft en gebeurt bij de afdelingen, binnen de
subregio en aan de andere knnt waar
nodig en gewenst deze afdelingen te
assisteren en te enthousiasmeren,
dit ter verlichting van de taak van
het regiobestuur. De ervaringen van
dit jaar in de regio Zuid-Holland
leren, wat het opereren van een goed
functionerende subregio voor het
regiobestuur en de betreffende subregio-afdelingen betekent en wat er
ontbreekt aan informatie en actie
bij minder goed functionerende subregio's. Het zou dan ook jammer zijn
wanneer door een congresbesluit het
instituut subregia zou verdwijnen,
voor kleinere regio's minder nodig,
z~u het een facultatief instituut
moeten zijn. Daar waar riuttig moet
het mogelijk zijn.
Het belangrijkste in deze is dat de
subregio's zich naar eigen inzicht
structureren. De subregio's verschillen van elkaar in diverse· opzichten, bijv. aantal politieke
vertegenwoordigers, spreiding van
politieke vertegenwoordigers.
De politieke problemen zijn gerelateerd aan de aard en de structuur
van de subregio. Deze verschilen bepalen o.m. per subregio, aangemoedigd door het regiobestuur, verseheir
dene herkenbare en overzichtelijke
communicatie- et')· .besluitvormingspatronen, zonder dat daarbij een for- ,
mele, homogene structuur afgedwongen
is. Het regiobestuur en de subregio's
streven naar subregionale organisatorische en/of politieke overlegorganen, waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn, ter ondersteuning van het regiobestuur en de
fractie van P.S.
Regiobestuur Zuid-Holland
secretaris organisatie
Truus Rexwinkel
Heemskerckstraat 3
2518 EH 's-Gravenhage.
REGIO OVERIJSSEL
Het regiobestuur nodigt alle Overijsselse leden uit om op
~!!t~r929~i9929_ê_9~s~~~~r-!!~~.:

een Algemene Regio Vergadering
bij te wonen.
Definitieve agenda in de volgende
Democraat. In ieder geval zal een
actueel politiek onderwerp worden
behandeld.
·Plaats: Café-Restaurant Suisse
te Almelo.
Aanvang: 13.30 uur.
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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66

'24 NOVEMBER- SYMPOSIUM 0'66
DE VOLGENDE GENERATIE

I

8r feït dat D't\6 in mei 1979 12~ jaar
~tond, is aanleiding om vooruit te
,kijken. Daarom organiseert D'66, in
·samenwerking met de Stichting Weten~
,schappelijk Bureau, een symposium,
:waar de problemen en mogelijkheden
.van "de volgende generatie" (de jonge
.burger van nu en straks) uitgebreid
. aan de orde komen. Luisteren naar en
'inbreng in de discussies is voor u
;mogelijk. Kom daarom op 24 november
~a.s.!
!

:Plaats: Sonesta Koepe 1kerk,,
Spuistraat/Kattegat,
Amster.dam
.(2 m;nuten van C.S. gelegen)
Datum: 24 nOVE'-':l: ':r 1979·.
tanvang:10.30 uur", slot: ca ,16,00 uur.
iEntree: f 12,50 (inclusief een
f
brochure, waarin de inleidingen en co-referaten)

PROGRM1HA:
'
10.30 - Opening door Henk Zeevalking.
10.40 - Referaat: Gerrit Mik over:
'Oe 1evensomstand i gheden van
de nieuwe generatie,"
11.10 - Co-referaat: Henri Potman.
11.25 - Referaat: Cees Schuyt over:
"Welke vormen van ervaringen
dragen wij over aan de
nieuwe generatie?"
11.55 - Cc-referaat: El se-Rose Kui ner.
12.10- Lunch.
13.30 - Referaat: Jacqueline Soetenhorst-de Savornin Lohman
over: "De inbreng van de
volgende C]eneratie."
14.00 - Co-r~feraat: Peter HoefnaC)els
14.30 - Pauze.
14.45- Forumdiscussie o.l.v.
Jan Glastra van Loon.
16.00 - Sluiting.
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6
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UIT DE FRAKTIE
8
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CONGRESVERSLAG
oaC). 22
CONGRESSTUKKEN

PARTIJSECRETARIAAT
BUREAU SWB 0'66
BUREAU PSVI 0'66
BEZUIDENHOUTSEWEG 195
2594 AJ DEN HAAG
TELEFOON: 070-858303

0'66 ACTIVITEITEN

SYMPOSIUM 0'66
24
SONESTA HOTEL A'DAM 10.30
CONGRES
1
DE FLINT AMERSFOORT 10.30
SINTERKLAASAVOND
5
ADVIESRAAD
15
TRIANON UTRECHT •
10.30
ADVIESRAAD
26
TRIANON UTRECHT
10.30
CONGRES
25/26
DE VEREENIGING NIJMEGEN

no
uur
dec.
uur
dec.
dec.
uur
jan.
uur.
apr.
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EUROPA
UIT HET EUROPEES PARLEMENT
Van de redactie:
Het verslag van Aar de Goede over
werkzaamheden in september en oktober in "Europa" zou, voluit weergegeven, zes kolommen in beslag nemen.
Zoveel plaats is er helaas niet in
deze Democraat. De redactie hoopt
dat De Goede in het onderstaande
zijn verslag in redelijke mate herkent.

De Goede blijkt teleurgesteld in de
procedure en de behandeling van de
agendapunten.
Wat de procedures betreft: de kleine
fracties krijgen nauwelijks gelegenheid tot spreken.
uonaanvaardbaar is, dat bij een dergelijk belangrijk debat (het ook in
de Nederlar.àse dagbladen vermelde
debat over het succesje van Dankert
(soc.) inzake de Zandbouwpolitiek
(red.) de spreektijd voor de 'klein-

tjes·• zo gering is, dat je in feite
niet kunt deelnemen.
Onze spreektijd was 1,1 minuut per
persoon. Precies genoeg om driemaal
diep te zuchten over zoveel tolerantie ten opzichte van minderheden in
het Europees Parlement."
De Goede hoopt dat in de novemberzitting door reglementswijzigingen
aan de wensen van kleine fracties
enigermate zal worden tegemoetgekomen: De kleine fracties moeten helaas ook accepteren dat door hen ingediende resoluties eerst van de
tafel worden geveegd om daarna door
de "groten" te worden ingediend!

MENSENRECHTEN
"O.a. ons Tweede Kamerlid Brinkhorst
zond ons een brief over de kwestie
Mensenrech'ten/Olympi sche Spe 1en Mos. kou. Wij hebben er als enigen en als
eersten op gereageerd {de brief werd
aan alle 25 Nederlandse Euro-parlementariërs toegestuurd) door een
ontwerp-resolutie op te stellen. We
hebben geprobéerd mede-ondertekenaa~
te vinden bij PvdA, CDA en VVD -en
'bij buitenlanders. Na vee1 geharrewar wi 1den het CDA en de VVD a11 een
mee-tekenen als dat gebe01·de in volgorde van fractie-grootte, dus wij• zelf helemaal als laatsten! Daar
i hebben we voor bedankt. Nu tek'l:!nden
~alleen mee enkele PvdA-mensen en
(_ ~nke 1e buite.nl anders."
;: Wat agendapunten betreft:
("Debatten over databescherming,- het
~·transitovervoer in het Alpengebied,
t·over uitvoer van boter naar Rusland,
\: over een visserijovereenkomst tussen
'·Italië en Tunesië, over synthetische
~ benzine, over schapevl ees, over de

problemen in het voormalige keizerrijk van Bokassa, over de orkaan
Frederik in het Caraïbisch gebied,
over de bosbranden in Zuid-Frankrijk,
over aardbevingen in Midden-Italië,
enz.enz~ zijn uiteraard niet zonder
belang, maar onbegrijpelijk is wel
dat men verzuimt noa belangrijker
zaken aan de ordeTe stellèn."
Als belangrijke punten, waarbij de
grote fracties als katten om de te
hete brij dansen, noemt De Goede hetenergievraagstuk, de hongersituatie
in grote delen van de wereld en Europa als veiligheids- en vredesfactor.
HORZELFUNCTIE
"Inde september-Democraat schreef ik
reeds dat we uitvoering hadden gegeven aan twee congresbesluiten van
D'66 van maart j. 1. We schreven
brieven over de ons inziens noodzakelijke instelling van twee nieuwe
parlementaire commissies, t.w. voor
emancipatie-vraagstukken en voor de
opstelling van ·:en Europese grondl'let."
"Tot onze genoegdoening kan ik thans
melden dat beide initiatieven vrucht
beginnen te dragen:
1. Er is intussen een besluit gevallen tot instelling van een speciale
commissie met betrekking tot emancipatie-vraagstukken.
2. Er ligt een uitvoerige ontwerpresolutie van de Europese volkspartij ter tafel "over de verdere
ontwikkeling van de juridische
grondslagen van de Europese Gemeenschap", waarin de- ookdoor ons bepleite punten van democratisering, grondrechten, medebeslissing van het EP bij benoemi~
van de Commissie enz. aan de orde
komen. In deze resolutie wordt het
Bureau van het EP verzocht de vereiste procedure vast te stellen."
(Samengevat door Piet van Baarsel)

Adressen en telefoonnummers van:
Aar de Goede, Brederode 28,
Leiderdorp, tlf.071-890769, en
Suzanne Dekker, Burg.Patijnlaan 470,'
Den Haag, tlf.070-453607.

COLOFON
De uitgave van de Democraat geschiedt
onder verantwoordelijkheid van een
door het Hoofdbestuur benoemde redaktieraad die als volgt is samengesteld
Piet van Baarsel
Frank Baas
Co Patist
Marie-Louise Tiesinga
Jan Veldhuizen
Stijn Verbeeck
Als sekretaresse is aan de redaktieraad toegevoegd:
Ki tty Warburg.
Korrespondentie, kopij e.d. richten
aan het redaktiesekretariaat van
De Democraat,
~
Bezuidenhoutseweg 195,
2594 AJ DEN HAAG.
VERANTWOORDELIJKHEID
De redaktieraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor inhoud en opname
van publikaties in de Democraat. Het
moet duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheid zich niet uitstrekt
tot bijdragen van het Hoofdbestuur,
frakties in-vertegenwoordigende lichamen, het SWB-bestuur, het PSVIbestuur, de Adviesraad en andere
officiële partijorganen. Al deze bijdragen zijn als zodanig herkenbaar
aan het rubriekshoofd.
Ook de inhoud van ingezonden brieven,
die steeds de naam van de schrijver
vermelden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktieraad.
Voorzover er enig misverstand omtrent
de redaktionele verantwoordelijkheid
mocht dreigen, worden de titels va~
bij~~age~ die buiten die verantwoc~
del1Jkhe1d vallen, voorzien van een~
DE DEMOCRAAT
De Democraat wordt gratis toegezonden
aan alle leden van D'66. Niet-leden
kunnen zich abonneren voor f 25,-per jaar.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
het sekretariaat voor f 3,-- per stuk
WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT?
De Democraat verschijnt 9 à 10 x
per jaar.
Democraat nr.l verschijnt 3-1-1980.
Sluitingsdatum kopij: 3-12-1979.
ADVERTENTIETARIEVEN
1/1 pagina: f 500,-1/2 pagina: f 300,-- liggend
1/3 pagina: f 250,-- staand
1/4 pagina: f 200,-- liggend
1/6 pagina: f 150,-- staand
Kontraktprijzen op aanvraag verkrijg·
baar.
Plaatsing van advertenties is mede
onderworpen aan de goedkeuring van
de redaktie.
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CONGRESIMPRESSIES
Wat moet ik no~ schrijven over dat
con~res in Utrecht? Het loopt no~,
we gaan immers door in Amersfoort op
1 december. En voor dat ene agenda~unt was ik nou net gekomen. Daar kun
je D'66 or toetsen. Niet o~ grondslagen. Daar zijn net zoveel menin~en
over als er congresgangers zijn
(994) en dat is goed ook. Het werd
vrijdagavond weer discussiëren over
de vraag of we nou wel of niet zouden
stemmen-over de vraan of artikel zus
en zo nu terecht of Önterecht ...
Op een gegeven moment dacht ik: nou
zegt Jan van Ketwich dadelijk: 't1aak
nu allemaal zelf het verhaaltje
af en kleur de plaatjes'.
Hierbij derhalve de ~laatjes, gemaakt
~~-"or ene Gerard Helt die goed kan
~jtograferen en ook veel. Die foto's
die we niet voor ons archief kunnen
gebruiken, verkopen we o~ 1 december
in Amersfoort aan belangstellenden.
Wie het eerst komt ...
Helaas kunnen we geen foto's afdrukken van
A. al die connresnangers die, Jan van
Loon voorop, over.het prikkeldraad
zijn geklommen omdat Utrechters de
ingang naast de achterdeur leggen.
B. Het tafereeltje op vrijdagavond
dat aan twee congresgangers de volgende dialoog ontlokte:
1. Jan Terlouw zit weer bij de
mooiste vrauwen aan tafel ...
2. Ach, daar kan Jan Terlouw toch
niets aan doen.
~- Het veelbetekenende gezicht van
Zeevalkinn die nadrukkelijk naar de
bestuurstafel keek toen hij het had
over 'oren wassen'.
D. Het bijna fluit~ebaar van Jan
!Ë.erlouw - hij had de vingers al in
r··~jn mond - toen Zeevalking, nauwe-rijks voorzitter, zijn o~merking
maakte over regeren met de PvdA.
De rest is allemaal vastgelegd.
Stijn Verbeeck

HetRede
A! tema'
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Om 23.30 uur tenslotte had vrijdag-

avond de laatste stemming plaats.
Zoals gebruikelijk blikt het hoofdbestuur achterom om te zien hoe het
afl oo~t.
-1-

Ook na middernacht bleef er nog werk
te doen voor de congresleidin~.
v.l.n.r. Jan Dirk van Ketwich VerSaskia van der Loo en Doeke

J,
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Het zal u bekend zijn dat de Troonrede en de Miljoenennota voor 1980
bij de FNV slecht gevallen zijn. De
stukken worden gekenmerkt door een
gebrek aan beleid en dat is misschien nog wel erger dan een consequent verkeerd beleid.
Er is door het kabinet ing~speeld
op de kritiek die van alle kanten,
ook van onze kant, over Bestek '81
is uitgestort. Maar het gebeurt op
een halfslachtige, inconsequente en
chaotische manier. Belangrijke doelstellingen van Bestek (w.o. het stabiliseren van de belasting- en premiedruk) worden overboord gezet,
echter zonder dat er van een duidelijk andere beleidsaanpak sprake is.
De bezwaren van de FNV spitsen zich
toe op de lastenverdeling die het
kabinet voorstaat en het werkgelegenheidsbeleid of liever: het
ontbreken daarvan. Ik zal me in deze
bijdrage beperken tot de werkgelegenheid. De opvattingen van de FNV over
de lastenverdeling kunt u dezer dagen breed uitgemeten in de kranten
tegenkomén. Ik denk daarbij niet in
de laatste plaats aan het wetsontwero over de sociale uitkeringen.
Het is triest om te zien hoe het
kabinet de doelstelling verdonkeremaant waar het in Bestek '81 allemaal om begonnen was: het terugdringen van de werkloosheid tot 150.000
in 1981. De prognoses van het Centraal Plan Bureau maken duidelijk
dat de doelstelling niet zal worden
aehaald. Het kabinet haalt verontschuldigend de schouders op, het
mompelt wat over nieuwe tegenvallers
in· de wereldeconomie en· laat het
daarbij. Er wordt zelfs niet een
· middellange termijndoelstelling geformuleerd.
Wat de Miljoenennota heeft te bieden
op het punt van de werkgelegenheid
kan ik geen beleid noemen. Het kabinet bestrijdt de werkloosheid met
een paar.aftandse bezweringsformules
ui t het repertoire van Bes te k '81
plus een "arbeidsplaatsenplan" voor
de (semi-)col1ectieve sector dat bij
nader inzien alles behalve een
"plan" blijkt te zijn. Het is een
goedkope publiciteitsstunt. We hebben vastgesteld, dat het met veel
ophef aangekondigde "plan" ten opzichte van het oorsoronkelijke
Bestek-scenario niet één extraarbeidsplaats in de (semi-)collectieve sector oplevert.
Ik vrees dat het gebrek aan een werkgelegenheidsbeleid nu ons over een
paar jaar lelijk zal opbreken. We
zouden juist nu een kabinet moeten
hebben dat geen verstoppertje speelt.
Een kabinet dat eerlijk aan de mensen duidelijk maakt hoe het op dit
moment met de werkgelegenheidssituatie gesteld is en wat ons in de
tachtiger jaren boven het hoofd
hangt. Juist nu zouden we een kabi-
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net moeten hebben dat met aansprekende plannen, maar dan èchte plannen, de mensen mobiliseert voor een
frontale aanval op de bestaande en
dreigende werkloosheid.
Ik blijf erbij, dat het werkloosheidsprobleem in ons land chronisch
wordt onderschat. Gedeeltelijk komt
dat doordat een flink deel van de
werkloosheid "verborgen" blijft (met
name werkloosheid onder ~ehuwde
vrouwen en- gedeeltelijk - arbeidsongeschikten). De onderschatting
wordt daarnaast in de hand gewerkt
door de ongelijkmatige verdeling van
de werkloosheid over regio's, leeftijdsgroeoen en beroepsgro~pen. Voor
een expert is het al moeilijk om een
totaal-overzicht te krijgen, voor
gewone mensen is het een bijkans onmogelijke opgave. De werkgevers maken on een, wat mij betreft, onverantwoorde manier misbruik van de ondoorzichtige situatie door verhalen
rond te strooien dat de werkloosheid
"eigenlijk" niet meer bestaat en dat
het in hoofdzaak nog een kwestie is
van "knelpunten op de arbeidsmarkt".
De vele honderdduizenden werklozen
weten dat deze verhalen leugens zijn.
Voor werknemers met een relatief
veili~e baan is het echter veel moeilijker om de werkelijke situatie te
overzien,
Bedenkelijker nog dan de onderschatting yan de huidige werkloosheid is
het verstoppertje spelen voor de
nroblemen die in sneltreinvaart oo
ons af komen. Er dreigt massawerk~
loosheid in de tachtiger jaren als
de koers van de trein niet snel

wordt verlegd. Het aanbod op de
arbeidsmarkt zal de komende 5 à 10
jaar snel toenemen (onder invloed
van demografische ontwikkelingen en
een verdergaande sociale emancipatie
va~.de vrouw), en de vraag dreigt
bllJVend te stagneren (onder invloed
van verscherpte concurrentie uit de
derde wereld, energienroblemen en
waarschijnlijk ook de· "chips").
Het kabinet zou volop bezig moeten
zijn met het ontwikkelen van een
toekomstgericht beleid dat op deze
dreigende situatie inspeelt. Ik weet
wel dat ik als politiek buitenstaander gemakkelijk praten heb. Een consistent toekomstgericht beleid is
niet van de ene dag op de andere op
poten te zetten. Maar het kabinet
zou bezig moeten zijn.
Waarom kan er niet een ècht arbeid~'!.
pl aatsenrl an voor de semi-collecti~·~
sector worden gepubliceerd, zodat er
in ieder geval een visie op tafel
ligt op de bijdrage die de overheid
als grootste werkgever, in de tachtiger jaren kan leveren. En waarom
wordt er niet gewerkt aan een indicatief arbeidsplaatsenplan voor de
marktsector, zo dat de marktsector
in ieder geval een idee heeft welke
bijdrage van haar wordt verlangd in
de strijd tegen de werkloosheid.
De plannen hoeven niet volmaakt te
zijn. Het gaat er mij om dat het kabinet initiatief toont en gedachten
op tafel legt, waarover op een zinvolle manier gediscussieerd kan worden. De huidige politiek van verstoppertje spelen en de boot afhouden
(als het bijvoorbeeld gaat over arbeidstijdverkorting en APO's) is
volstrekt onverantwoord, gezien de
ontwikkelingen die op ons afkomen.
Wim Kok. ~~I
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REFERENDUM EN KERNENERGIE

In zijn toespraak tot het najaarscongres heeft Jan Terlouw voorgesteld de brede maatschappelijke discussie over de kernenergie te laten
afsluiten door een consultatief referendum -- een soort nationale
opiniepeiling omtrent de opvattingen
van het Nederlandse electoraat over
de toekomstige energiepolitiek.
Het Nederlandse oolitieke bestel is
nooit erg warm gelopen voor volksstemmingen en ook nu zullen er wel
weer de nodige bedenkingen worden
aangevoerd. Een referendum, zo
l.::':::?rdt vaak aangevoerd, verzwakt de
~Jsitie v~~ het parlement; bovendien
zou de uitkomst in belangrijke mate
worden beslist door de vraagstelling
zodat de opsteller van de vragen een
onevenredig grote invloed zou hebben.
Het is echter de vraag of in dit
speciale geval de traditionele bezwaren wel zo zwaar mogen wegen.
Er laten zich nogal wat factoren
aanvoeren die juist nu het houden
van een consultatief referendum wèl
wenselijk maken:
!· Regering en parlement hèbben besloten tot het houden van een brede
maatschappeliJke discussie. Deze
discussie zal niet beperkt kunnen
blijven tot de kernenergie, maar zal
zich ook gaan bezig houden met het
energievraagstuk in het algemeen en
derhalve ook met de mogelijkheden
voor een zuiniger gebruik van energie. Het zal onvermijdelijk zijn dat
~aarbij tevens de sociaal-economi~~~he structuur van onze samenleving
aan de orde komt. In de door de
regering voorgestelde opzet moet
deze discussie uitlopen op een eindrapport, samengesteld door een
stuurgroep, waarin de verschillende
opvattingen worden weergegeven.
Door tot de brede maatschappelijke
discussie te besluiten heeft het
parlement derhalve nu reeds een
flink stuk van zijn traditionele
speelruimte prijs gegeven. Het parlement zal het eindrapport ernstig
moeten nemen wil het niet de hele
brede maatschappelijke discussie
met terugwerkende kracht tot een
overbodige vertoning maken. De
kwaliteit van het eindrapport zal
evenwel in belangrijke mate gaan
afhangen van de integriteit van de
stuurgroep die het samenstelt. Het'
is ~e stuurgroep die de verschillende argumentaties zal gaan beoordelen
.en afwegen; het is de stuurgroep die
tenslotte zal vaststellen wat het
Nederlandse volk vindt van de (kern)
energie. Toch functioneert deze
. ·stuurgroep autohoorn en onafhankelijk;
.~ •· de stuurgroep 1egt geen verantwoor, · ding af en is politiek ongrijpbaar.
· Nog daargelaten of het verantwoord
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situatie uiterst onbevredigend: de
verkiezingen leverden geen duidelijkheid op, maar de brede maatsch~
oelijke discussie ook niet. Als
evenwel vast staat dat de discussie
is om de ooiniebepaling over zo'n
belangrijk onderwerp vooral te laten zal uitmonden in een aantal vraagafhangen van de integriteit van de
stellingen, zal het electoraat reeds
leden van de stuurgroep -- de kans
bij de kamerverkiezingen een sterke
dat de inhoud van het eindrapport
neiging hebben om de politieke partijen aan de tand te voelen en het
voortdurend zal worden aangevochten
oordeel van de politici over de
is zeker niet denkbeeldig.
verschillende scenario's te willen
2. Discussie zonder een afrondende
weten.
I
·
- opinievorming is onbevredigend.
~1en kan moeilijk verwachten dat de
5. Het openlaten van standpunten
brede maatschaooelijke discussie in- - door de politieke partijen is
derdaad "breed" en "maatschappelijk" juist in dit geval zeer ongewenst.
zal zijn zonder dat de deelnemers de Het is niet waar dat er niets gebeurt zolang niet besloten is wat er
gelegenheid krijgen om aan het eind
van de discussie na te gaan of en in moet gebeuren. Het samenlevingspahoeverre hun opvattingen binnen de
troon is zonder meer gericht op een
samenleving als geheel aanhang hebtoeneming van het energiegebruik; dat
ben of gekregen hebben. Een discusde toeneming de laatste tijd niet
sie zonder een opiniepeiling aan het zeer groot is, valt niet toe te
slot is inspraak zonder daarop volschrijven aan een bewuste, op afgende uitspraak.
remming gerichte politiek, ·maar
veeleer
aan het teruglopen van de be3. Een consultatief (= raadplegend)
bedrijvigheid,
inzakken van de
- referendum hoeft in het geheel niet conjunctuur enz het
••• d.w.z. aan facte bestaan ~it een ja/nee vraagstel- toren die men vooral
kan omschrijven
ling. ~1oderne besluitvormingstechals een geluk bij een ongeluk.
nieken kennen heel andere mogelijkheden dan de nog al autoritair aanWat dit laatste betreft: ook D'66
doende ja/nee situatie. t1et name in
koos in het programma van 1977 voor
vraagstukken van algemeen maatschap- een politiek van pas op de plaats:
pelijk karakter, waarbij in belangvoorlopig afzien van verdere invoerijke mate de bepaling van toekomring van kernenergie. De laatste
stige ontwikkelingen aan de orde is, tijd wordt duidelijk dat die afwijlaat zich het werken met verschilzing alléén niet voldoende is.
lende toekomstscenario's heel goed
Zolang deze afwijzing niet wordt
realiseren. Zo zou men het electoondersteund door een beleid dat zich
raat de keus kunnen laten uit een
positief richt op een effectief bestuk of vier scenario's. In elk van
sparingsbeleid, op een laag gebruiksdie scenario's kan worden uitgegaan
scenario, alsmede op de ontwikkeling
van een verschillende graad van toe- en introductie van maatschappelijk
komstig energiegebruik met van geval aanvaardbare energievormen -- zolang
tot geval de daaraan verbonden maat- dat niet gebeurt, zullen de voldonschappelijke consequenties. Op die
gen feiten (d.w.z. een toeneming van
manier worden een aantal opvattingen het energiegebruik) ons in een sibinnen het Nederlandse volk zichttuatie brengen waarin afwijzing van
baar, terwijl dan tevens kan blijken de kernenergie nauwelijks nog kan
in hoeverre die opvattingen op meer
worden volgehouden.
of minder maatschappelijke steun
In dit verband lijkt het mij van
kunnen rekenen. Dat zijn gegevens
waarmee het parlement inderdaad iets het grootste belang dat de partij
op het congres van 1 december tot
kan doen.
duidelijker uitspraken komt dan
4. Het houden van een consultatief
thans in het partijprogramma staan
- referendum zal de politieke parti} vermeld.
en dwingen om tot standpuntbepalinJan Vis.
gen te komen. Volgens de thans ingediende plannen zal de.brede maatschappelijke discussie in het najaar
van 1981 worden afgerond, d.w.z.
ruimschoots nä de volgende kamerverSTEMRECHT
kiezingen. Het is heel goed denkbaar
dat een aantal oolitieke aartijen
bij de verkiezingscampagne een onALS U WILT STEMMEN OP
duidelijk standpunt zal inneme~,
HET CONGRES ••••••••
"omdat eerst de uitslag van de brede
maatschappelijke discussie moet worLEES BLZ. 22
den afqewacht." f1aar als die uitslaq
ook vaäg en vrijblijvend zal zijn
(en het eindrapport van de stuurgroep zal eerder uitmunten 1n vaagheid dan in duidelijkheid) is de
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UIT DE FRACTIE

door-Co Patist.

gemeente-ambtenaren en de mensen op
de ministeries een onontwarbare brei
was geworden, laat staan van de eenDe drukste periode uit het parlemen-- voudige huurder of koper. Nypels
taire jaar, de maanden tussen het
pleitte voor een vereenvoudiging
zomerreces en het kerstreces in in
van het subsidiestelsel, waarbij
voll-e gang. Na de Algemene Beschoukopers/eigenaars dezelfde voor (en
wingen worden nu de begrotingen van
na-)delen zouden genieten als huurde diverse departementen behandeld,
ders. Enig onderscheid in dezè was
terwijl daar tussendoor nog de beniet op zijn plaats, zeker niet gehandeling van allerlei wetsvoorstelzien de D'66-opvatting om het eigen
len 1oopt.
woningbezit te sdmuleren.
De afgelopen weken heeft de fractie
ALGEMENE BESCHOUWINGEN
herhaaldelijk succes geboekt: ik
denk àaarbij aan de motie van Maatten Grote belangstelling ging uiteraard
Engwirda, die de aftopping voor ambuit naar de Algemene Beschouwingen.
tenaren en bedrijfsleven regelt, en
Jan Terlouw gebruikte die om een
de eveneens van hem afkomstige motie
aantal in de nabije toekomst zeer
inzake de Arabische boycot. De afknellende problemen maar eens aan
toppingsmotie had tot doel om in het
Kamer en Regering voor te leggen.
kader van de inkomensmatiging, de
Hij wees op het gebrek aan inspirahogere inkomens wat forser aan te
tie van het Kabinet om de grote propakken, ten einde op die manier
blemen met voortvarendheid en verbe~·
ruimte te scheppen voor een extra
dingskracht aan te pakken. De grote
beloning voor diegenen die vuil en
matheid van de jaren zeventig, waaronaangenaam werk verrichten.
bij merkwaardigerwijs veel mensen
De motie wil een aftopping van de
zeggen: met het land gaat het
ambtenarensalarissen bij f 45.000,slecht, maar met mij persoonlijk
en de salarissen in net bedrijfsgaat het goed.
leven vanaf f 50.000,-.
Terlouw wees op het falen van de verIn het debat over de Arabische boyctt zorgingsstaat door de vele regels en
steunde de Kamer in meerderheid de
verorde~ingen, de vele ondemocratiopvattingen van Engwirda, dat legasche functionerende stichtingen voor
lisering van hadtekeningen onder neallerlei groepen in de bevolking,
gatieve goederenverklaringen (goedehet niet op de maatschappelijke werrenverklaringen waarin te lezen
kelijkheid afgestemde onderwijs, de
staat dat deze uit Israël afkomstig
onmondigheid van de patiënt in dP.
zijn of op enigerlei wijze iets met
veel te dure en commerciäle aPzondIsraäl te make~ zouden hebben) door
heidszorg, de teruglopende wërkgelehet Ministerie van Buitenlandse Zagenheid en het niet altijd even adeken· en de Kamers van Koophandel niet quaat reagerende bedrijfsleven, waar
meer mochten plaatsvinden. In een
het product- of productieverniewing
motie werd de Regering gedwongen
betreft. Uitgebreid belichtte
zich daar voor in te spannen.
Terlouw de opmars van de microelectronica en de consequenties
In het debat over de politie heeft
daarvan.
Elida We?sel als enige de politieke
moed gehad om niet zonder meer maar
Over de welvaart en werkgelegenheid,
akkoord te gaan met ongebreidelde
de formele en informele economie,
uitbreiding van het politie-apparaat, zei Terlouw het volgende:
en dat militairisering van het appa-·
"Voor de welvaart niet al te veel
raat door het gebruik van steeds
zorg
dus, wel voor de werkgelegenzwaardere wapens moest worden voorheid: De Regering biedt geen perskomen. De politie moet in de D'66pectief, het is ons althans niet
opvatting wat dichter bij het puopgevallen.
Het arbeidsplaatsenplan
bliek komen te staan. Misdaadpreis heel aardig, maar het heeft met
ventie bestaat niet bij de gratie
structurele verbetering niets te
van een steeds ·verdergaande techno·
logisering van het politie-apparaat. maken.
Toch zijn er minstens twee filosofieHet menselijk gezicht·daarvàn zal
en denkbaar. De eerste mogelijkheid
eerder een positief effect hebben
is dat iedereen werk heeft, doordat
op allerlei negatieve maatschappehet
loonniveau sterk wordt gedrukt.
lijke ontwikkelingen, ook de demoZo
gebeurt
het in Oost-Europa.
cratisering van het politieapparaat
Een tweede lijn van denken is de
zelf speelde in Wessels verhaal in
tweeledige economie.
de Kamer een belangrijke rol.
In deze gedachtengang bestaat er een
Bij de begroting van Volkshuisvesformele en een informele economie.
ting en Ruimtelijke Ordening gaf
.De formel~ economie draagt bij aan
Erwin Nypels met vele voorbeelden
het BNP. Je neemt er aan deel als je
aan dat het ingewikkelde complex van een betaalde baan hebt, als je besubsidies zelfs voor de experts, de
lasting betaalt, als je pensioen-

rechten opbouwt. De meeste mensen
werken echter ook gedeeltelijk in
een informele economie. Ze kweken
doperwten in hun tuin, ze schilderen
in hun schuurtje, ze adviseren een
bevriend politicus, ze leren.Marokkaanse vrouwen Nederlands.
De informele economie wordt steeds
belangrijker. We leven in een doehet-zelf maatschappij. "Di en sten"
worden weer vertaald in duurzame
kapitaalgoederen, zoals afwasmachines
en videorecorders.
Niet iedereen heeft de vrije keus of
en 1n welke mate hij zal deelnemen
aan de formele economie. Vrouwen bijvoorbeeld vinden veel moeilijker werk
dan mannen en als ze het vinden is
het vaak in nederige functies.
Etnische minderheden hebben minder
kansen. Jongeren hebben vaak minde~,
kansen. Mensen in bepaalde regio's~ 1
hebben minder kansen.
Het vervelende is, dat juist de mensen waaronder zoveel werkloosheid
voorkomt, werk in de formele economie
het hardst nodig hebben. Vrouwen omdat ze een alternatief nodig hebben
voor hun gedwongen informele economische activiteiten in het huishouden. Mensen met een lagere sociale
status, omdat ze de opleiding missen
die het bezig-zijn in de informele
economie zo aantrekkelijk kan maken.
Je kunt het vervelend vinden dat zoveel mensen zich (gedeeltelijk) onttrekken aan de formele economie, je
kunt dat heJe complex van informele
diensten en goederen ook ten goede
proberen te wenden.
Door de realiteit gedwongen, wordt
het waarschijnlijk tijd om de doelstelling van volledige werkgelegen-.
heid in de formele economie te laten
varen en liever als maatstaf te ne-~
men een optimale deelname van de ~
burgers aan het maatschappellJk
proces. Want wat kan belangrlJker
zijn dan dat de burgers zich bij het
maatschappe 1ijk proces betrokk.en
voelen?
We kunnen een beleid voeren dat probeert een brug te slaan tussen de
formele en de informele economie.
Dat betekent bijvoorbeeld eerlijker
verdelen van formeel werk. Het betekent een reorganisatie van werkgelegenheid in de richting van een aanvaardbare vorm 'van een tweeledige
economie. Het beleid zou er op kunnen
worden gericht om in plaats van, of
naast dure diensten aan te bieden in
de formele economie, het publiek
faciliteiten t~ verstrekken met hulp
waarvan mensen zich diensten kunnen
verschaffen in de informele economie.
D'66 en DE BEPERKING VAN DE DUUR
VAN DE ALIMENTATIE
De door D'66 ingediende motie over
beperking van de duur van de alimentatie heeft naast instemming {alleen
CDA, SGP en GPV stemden tegen) .
binnen en buiten de partij ook vraagtekens opgeroepen. Was hier ~een
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sprake van "doorgeslagen progressiviteit" zo vroeg men zich af en is
de emancipatie hiermee wel gediend?
Daarover wil ik graag duidelijkheid
scheppen. t1omenteel is de rechter
door geen wetsartikel gedwongen om
bij alimentatie-toewijzing een tijdsduur vast te stellen. Dat is volkomen begrijpelijk in een tijd waarin
het huwelijk naast.een bevestiging
van een liefdesband tevens werd gezien als een financieel-economisch
onderkomen, vooral voor de vrouw.
In een maatschappij die het kostwinnerschap wil afschaffen en ruimte
wil bieden voor de onafhankelijkheid
van de partners ten opzichte Vrtn
elkaar, past een ander huwelijksbeeld. Het huwelijk is dan veeleer
o~n kameraadschappelijk contract,
fii·Jrin- twee gel ijkwaardige partners
~un besluit bevestigen langere tijd
samen door het leven te willen gaan.
Ook in deze opvatting bestaat een
zekere verantwoordelijkheid voor
elkaar. Een verantwoordelijkheid
die ook na het huwelijk blijft bestaan, maar niet voor eeuwig.
Na het altijd moeizame besluit om te
scheiden is er een overgangssituatie.
In die tijd moeten de ex-partners
elkaar niet "laten vallen", nee, zij
moeten elkaar helpen een nieuwe
inhoud of richting aan hun Jeven te
geven. Een hulpmiddel daarbij kan

rt-time) PERSOONLIJK MEDEWERKER/

Nadat beqin september, ter herdenking van de staatsgreep in Chili; eerst
de minister van Buitenlandse Zaken onder J,Z.lendr;., Almeida, de Tweede Kamerfraktie bezocht, VeY'eeY'de twee weken later' de echtge1~ote Va'1 Lri;ilen pY'esî:dent AZZende, D1 66 met een bezoek.
. Op de .fcto van links naar rechts: Jan GZ.astY'a van Loon, me~' :rouw Allende,
Laurens Jw1 BY'inklwpst, Ank Haast:recht, tolk, en fraktie-voorlichter' Co
Patist.

alimentatie zijn. Dikwijls is het
de man die een betere ooleiding
heeft. Hi
l zi n ex-vrouw in
Mr. L.J. Brinkhorst, lid Tweede
Kamerfractie van D'66, zoekt voor
indiensttreding per 1 januari 1980
PERSOONLIJK MEDEWERK{ST)ER

MEDEI~ERKSTER

- voorbereiden van wetgevingsaktiviteiten op het terrein van Financiën (incl. belastingen), Economische Zaken e.d.;
- afhandeling van correspondentie;
- onderhouden van externe contacten
in en buiten de partij D'66;
- voorbereiding en begeleiding van
werkbezoeken, met name in NoordBrabant en Zeeland.

Verwantschap met de ideeën van D'66
is voor deze functie vereist.
Voor iemand met persoonlijke interesse in het functioneren van de
praktische politiek wordt een zeer
afwisselende werkkring geboden met
onregelmatige werktijden.
Aanvangssalaris: f 2.095,-- bruto
per maand (+ 7% vakantietoeslag
per jaar).

Taakomschrijving:
voorbereiding van wetgevingsaktiviteiten op het terrein van
Binnenlands Bestuur, Grondwet
Zaken, e.d.;
- voorbereiding en begeleiding van
werkbezoeken met name in Limburg;
-·afhandeling van correspondentie;
- onderhouden van externe contacten
in en buiten de partij 0'66.
De

Verwantschap met de ideeën van D' 6.6
is voor deze functie vereist.
Voor iemand met persoonlijke interesse in het functioneren van de
praktische politiek wordt een zeer
afwisselende werkkring geboden met
onregelmatige werktijden.
Salaris f 2.095,-- {bruto per maand
+.7% vakantietoeslag per jaar.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij
r1r. L.,J. Brinkhorst of '1r. n. Prop,
fractie D'66, Binnenhof lA, Den
tel. 070- 61 49 11.

staat moeten stellen een eigen coleiding te gaan volgen. Dat kan hij
doen door financiële bijstand, door
voor de kinderen te zorgen terwijl
ZlJn vrouw een ooleiding volgt of
hoe dan ook. Hoe lang die overgangssituatie duurt zal van geval tot
geval verschillen. Zo zijn voor
oudere mensen de kansen oo b.v. de
arbeidsmarkt veel slechter dan voor
jonge. Hiermee moet de rechter rekening houden. Daarom vroegen wij in·
de motie niet één bepaalde vaste termijn, maar verschillende maxima,
gecombineerd met criteria.
Natuurlijk denkt 0'66 aan overgangsmaatregelen. Helaas is nu de emancipatie van de vrouw nog niet zover
gevorderd dat zij al dezelfde kansen heeft als de man. Voör hen die
nooit kansen kregen dienen passende
maatstaven gehanteerd te worden.
Zijn deze gedachten in strijd met
de ~'66-opvatting over emancipatie?
De fractie is van mening van niet.
Wij hebben emancipatie nooit opgevat
als een strijd van vrouwen tegen
mannen, wij hebben emancioatie altijd gezien als een beweging van
mensen voor mensen. Een beweging die
ruimte laat voor eigen ontolooiing
en die ~eh verzet tegen ee~ maatschap
pij die .nensen op grond van hun sexe
een bepa~lde rol of een beoaald
gedrag w1l opdringen.
·
Wie nu het huwelijk instapt weet dat
hij/zij hiermee geen levensverzekering sluit. Dit zal stimulerend werken op eigen initiatief en het aanboren van eigen talenten en mogelijkheden.
Is dat niet helemaal D'66?
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"Wat nu meer dan ooit noodzakelijk
is, is een op de toekomst gericht
langere
termijn beleid dat overtuigt
JAN GLASTRA VAN LOON
door zijn innerlijke samenhang, •.. "
"Komt dat beleid er niet, dan zal
"DEMOCRATEN I 66
iedere belangengroep er in toenemenOnze naam heeft twee bestanddelen.
de mate op uit zijn háár belangen op
Het eerste is bepalend voor ons pohaar manier volgens haar kijk op de
litieke gezicht, het andere geeft,
ontwikkelingen te behartigen met
lijkt het, alleen maar onze leeftijd
voorbijgaan, niet alleen van andere
aan. Wie het zó ziet, maakt in mijn
deelbelangen en inzichten, maar ook
ogen een grote vergissing.
van een visie op het totaalproces.
Regeling van eigen zaken in eigen
!2§§_~~1~!-~1~!-~ll~~Q-9~-9~~-9~:
kring 8al steeds aantrekkelijker
QQ9r!~j~~r-~Q_g~~f!_Q~~-~i~!-~ll~~~
worden en ook steeds meer worden na~~~-9e!1~fb~-b~r~~QQ~~rb~19_}Q_9~ ·
vorm van een karakteristiek embleem.
gestreefd. Aan werkgeverszijde niet
Rët-vërwijst-ööR-näär-ëën-përiöaë __ _ min~er dan aan werknemerskant. Het
die een waterscheiding is geworden
neocorporatisme zal zich als een
in de politiek, een tijd van geeste- veenbrand in de maatschappij uitlijke, maatschappelijke en politieke breiden.
vernieuwing, die velen heeft opgeDemocraten '66,
wekt, anderen opgeschrikt. Het is
Wij hebben een programma dat de hoofdhet waarmerk van een avontuur dat
lijnen van zo'n samenhangend, op de
zijn einde leek te hebben gevonden
toekomst in een andere wereld gericht
maar dat geen einde kent, omdat het
het avontuur is van de mens die zijn beleid bevat. Wij zijn op geen enkele
manier aan enige belangengroep gevrijheid zoekt."
bonden. Onze fractie heeft keer op
Zo begon Jan Glastra van Loon zijn
keer getoond, dat haar standpunten
laatste toespraak als voorzitter van en haar stemgedrag niet door electoD'66 tot de algemene ledenvergaderale overwegingen worden bepaald. Ik
ring in Utrecht.
voorzie daarom, dat de betekenis van
onze partij juist in de omstandigheHij constateert, dat "de grote matden die ik schetste en de problemen
heid over ons land is neergedaald",
die nu het hoofd moeten worden gebodat "we nu zitten met een kabinet
den zal groeien. Niet door naar een
Van Agt - Wiegel, dat de restauraveilig midden te koersen of door de
tieve krachten in de politiek bunene
keer naar bakboord, de andere
delt" en hij zoekt naar de misrekekeer naar stuurboord te zwenken, al
ningen die in eigen progressieve
naar gelang de wind in de partijgelederen zijn gemaakt. "De ene
politiek blaast, maar door consequent
heeft te maken met de reacties van
onze eigen lijn te volgen van verhet politiek niet geïnteresseerde
nieuwingsgezinde, radicaal democrade~l van de kiezers ••• "
tische partij, waarvan het brandmerk
De oolitiek actieven en de activis'66 niet is af te wissen. f~~-P§r!jj~
ten' vergeten dat ze veelal als be!2!!2~~-9j~-b~~!_!9~!~-~j!~~!-~j~!~9P
moeiallen worden gezien door diege~
r~2!2Y!2!J~~-~§§!_9P_~~~0SJP~!J~!
ncn , die zichzelf "ordelijke, zich
Aansluitend aan de inleiding besluit
constructief inzettende, werkende
Van Loon:
MOemoeraat zijn
leden van die maatschappij" beis beslist niet zomaar iets. Het verschouwen.
eist een mentale instellin~ van openDe laatste groep vergeet dat het die heid en tolerantie, maar ook van kriactivisten te doen is om misstanden· tische waakzaamheid en bereidheid
op te heffen, die betrekking hebben
zich actief voor het behoud en het
op "hen, die i~ de maatschappij mee- functioneren van de democratie in te
draaien doordat zij daarin meegezetten. En toch willen Democraten '66
draaid worden." "Zij worden er niet nog iets meer.
Het jaartal
door bewÖgen: zij voelen zich er in- '66 kortom staat voor een appèl dat
tegendeel door bedreigd en zoeken
een beweging werd en voor een bewedan vaak veiligheid bij rechts. Dit
ging die een partij werd - maar een
schept het dilemma van de QQQ~~99~Q
partij die niet ophield en niet op
mag houden een appèl en een beweging
!~!jg~~~~-~~~r~~rb~1~·"
Van Loon gaat ook in op het spanning9- te zijn.
veld van de rationalisatie van de
Congres, ik wens u veel bewogen beproductie: 'Wij beschikken over een
weainn toe, 11
fabelachtig hoog opgevoerd productie(Samengevat door Piet van Baarsel.)
vermogen en als gevolg daarvan over
een waanzinnig aantal keuzemogelijkheden'' enerzijds en de beperkin-gen
van de vrijheid daardoor, anderzijds.
De "netto-opbrengst" voor het welP.S. Beter dan dit uittreksel te
zijn is voor verschillende groepen
lezen, is de hele toespraak
geheel verschillend. "De onrechtop te vragen bij het lande Z-ijk
vaardigheden zouden wel eens belangsecretariaat.
.
rijker kunnen zijn dan die van onze
P.v.B.
inkomensverdeling."

UIT DE REDE VAN .....

JAN TERLOUW
VOORUITSTREVEND IS NIET ALLEEN 11AAR
WILLEN VERANDEREN
(door Stijn Verbeeck ernstig
verminkte weergave van de congresrede van de fractievoorzitter)
Na een korte schildering van de sombere gezichten van het kabinet bij
de a!g~mene politieke beschouwingen
zei Jan Terlouw dat hij in deze rede
met geen woord zou reppen over andere
partijen, hoeveel aanleiding zij daar
ook toe geven en 'als ik het tenminste vol kan houden'.
D'66 maakt een succesperiode door. tt~
Succes houdt gevaar in. Je kunt er
kritiekloos van worden en zó worden
meeges~eept dat je je koers uit het
oog verliest. Daarom is het goed na
te gaan wat onze overtuiging is,
waaraan onze bezieling wordt ontleend
'Vooruitstrevend in politieke zin is
niet alleen maar "willen veranderen".
Ik zou vooruitstrevendheid of progressiviteit zó willen definiëren:
je bent progressief in politieke zin
als je streeft naar veranderingen in
de structuur van de samenleving waardoor de graad van zelfzucht lager
wordt. Volgens deze definitie is progressiviteit iets anders dan belangenbehartiging, zelfs belangenbehartiging van een zwakke groep.'
'Dit soort overwegingen trekt nieuwe
kiezers naar ons toe, denk ik. Mensen
die weigeren te geloven dat iedere
daad goed en vernieuwend is als je ~~
een bepaa 1d et i ket op zet. ~1ensen d~·'
menen dat de vraag of iemand hoort
bij een zwakke of een sterke groep
niet uitsluitend kan worden bepaald
door de hoogte van het inkomen. Maar
ik wil die mensen waarschuwen. Wie
D'66 stemt, stemt niet voor zijn
eigen belang,
-Hij stemt voor een andere structuur,
waarin zwakken beter tot hun recht
komen, en sterkeren dus minder.
Veranderen naar een lagere graad van
eigenbelang. Daar kan een beleidsprogramma aan worden getoetst.'
'Stappen in de bewapeningswedloop
zijn bepaald geen in het oog springend voorbeeld van veranderingen in
de richting van een lagere graad van
zelfzucht. '

.

'Wie voor D'66 kiest, kiest voor gedurfde veranderingen in de richting
van vermenselijking van de samenleving.
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Ik verheug me er bovenmate over dat
steeds meer Nederlanders dat blijkbaar zo zien, dat blijkbaar zo wil1en.'

cratischer Z1Jn, wel bedenkend dat
voor de Democraten '66 democratie
zowel middel als doel is zowel het
bindmiddel als de essentie van alle
beleidsdaden.'

te hebben bewezen. Verder had hij
zich ook duidelijk vrij gemaakt voor
deze functie door geen andere voorzitterschappen op zich te nemen.
Vervolgens wendde hij zich in gloed'Tot nu_toe heeft de politiek het
volle bewoordingen tot de scheidende
altijd tot zijn eerste (in de ogen
'Ik meen te mogen zeggen dat W1J op
partijvoorzitter, Jan Glastra van
van sommigen bijna uitsluitende) taak
het ogenblik, hoewel we geen ongeLoon, die hij de geestelijke inspiragerekend om er voorwaarden voor te
schreven beginselen hebben, to~h een tor van de partij noemde. Hij memogeloofwaardige partij in Nederland
scheppen dat zoveel mogelijk geprodur~erde dat hij Glastra van Loon opceerd kon worden, en dat het geproduzijn 0eworden. De partij die het
n1euw opvolgde. In 1975, op het moceerde op deze of oene manier werd
hardst groeit, de partij die dus de
ment van de diepste neergang van de
verdeeld.
grootste electorale bedreiging is de partij, volgde Zeevalking hem op als
partij die getacled moet worden. Zijn staatssecretaris. "Voor ons beiden"
w~ daar bang voor? Nee 1 dat zijn we
zei Zeevalking, "is het moment nu '
Allemaal voor de welvaart en de vern~et, zolang onze progressieve poliheel wat vreugdevoller." "In 1976",
deling ervan. De verzorgingsstaat. En
t1ek
gekenmerkt
wordt
niet
door
enge
vervolgde hij, "kwamen we met 0'66
wat blijkt? Matheid, defaitisme, moebelangenbehartiging, maar door het
op het kritieke punt: doorgaan of
deloosheid. Wetenschap, technologie,
dienen van het algemeen belang, door stoppen. Er was veel sceosis en veel
politieke prioriteiten, alles in
vertrouwen te stellen in de bereidtwijfel. Maar een groep ~an negen: .
~'ienst gesteld van welvaartsverhoginCJ,
heid van mensen om mee te willen na- de vier bewindslieden, Nypels, Ter.., .:m materiële productie. Met groot den~en en mee te willen beslissen,
louw, Van Mierlo, Ten Brink en
succes. Met weinig voldoening. Daarom
doo~ zwakkeren de extra kansen te
Glastra
van Loon, ging verder. Zijn
is levensvulling ook een politieke
bieden die ze nodig hebben, en door
in '77 Terlouws charLma en politiek
zaak. Daarom moet de politiek zijn
fundamentele
democratisering,
dat
is
inzicht van groot belang. geweest, in
prioriteiten verschuiven. Daarom moeten we toe naar structuren ( ... ) waar- vermense~ij~inn, van de samenleving.' '76 was jij het die je schouders er
onder zette en zei: we gaan door!
in mensen kunnen zien wat hun plaats
Was je in '66 de inspirator van de
is in het geheel, wat ze doen en
partij, in '77 was je de organisawaarom ze het doen.'
tor."
Jan Terlouw weigert te geloven dat
Zeevalking
schetste ook Glastra van
0'66 zijn succes voornamelijk te
Loon's verdienste voor de opbouw
danken heeft aan zijn redelijkheid.
van de partij. Tijdens zijn voorzitBelangrijker is de hoopvolle lijn die
terschap is er veel van de grond geuit onze be 1ei dsdaden spreekt, 'bekomen: SWB, PSVI en de partij funclangrijker is het besef dat er nieuwe
tioneert
weer in alle geledingen.
normen nodig zijn die stoelen op oude
Zich weer tot het congres wendend
waarden, zoals menselijke waardigheid
zei Ze~valking dat hij in zijn preen wederzijds respect.'
sentatle
al duidelijk had gemaakt
I 0'66 heeft een nieuwe stijl van ooliwat voor soort voorzitter hij wilde '
tiek voeren, zegt de fractievoor~it
zijn: raadsman, ambassadeur en orenter. Een open politiek. He bepalen
wasser (geweten) van de partij.
een standpunt op basis van argumenHij kondigde verder een nauwe samen~_.ten en zoeken geen argumenten om een
werking met de Tweede Kamerfractie
~;Eooringenomen standpunt te verdediaan. "Ik hou er niet van om terug-gen.
gefloten te worden," zei hij, "mij
'D'66 wil het begrip rechtvaardigzal niet overkomen wat de voorzitter
heid nieuwe inhoud geven'.
HENK ZEEVALKING
van de PvdA overkwam." Daarmee doe'Wat gisteren recht was, kan vandaan
op het incident waarbij de PvdAlend
in onrecht zijn veranderd'.
~
voorzitter r-lax van den Berg de week
De leden van de redactieraad van de
'Uit de grondslagendiscussie in de
daarvoor eerdere kritiek on de kamerDemocraat hebben na elk congres de
partij zijn twee dingen duidelijk
fractie
openlijk-moest insiikken.
eer
de
redes
van
partijen
fractiegeworden:
·
Hij noemde het onlanQs door het CDA
a. 0'66 rust op zeer degelijke gron~ voorzitter en sinds kort ook die van
gepubliceerde rapport over het kabide D'66-fractie in het Europese Par-slagen, zeker niet van mindere kwanetsbeleid
moedig en vroeg zich af,
lement
'persklaar'
te
maken.
In
de
liteit dan·die van socialisten, liwanneer de VVD met een dergelijk
meeste gevallen betekent dat gewoon
beralen of christen-democraten.
ra~port zou komen.
'~nkorten', omdat de. teksten op pab. Het heeft geen nut daar een klasZeevalking
herhaalde na zijn verkiestaan.
Met
de
rede
van
onze
p1er
siek beginselprogramma uit op te
zing zijn eerdere uitspraak, dat
nieuwe partijvoorzitter Henk Zeevalbouwen en ne_er te schrijven. OpgeD'66 niet gauw zonder de ~vdA in een
king lag dat anders. Die werd ~
schreven beginselen maken weinig
regering zal gaan zitten. Hij bracht
l'improviste gehouden en dat gaf
duidelijk en_verhullen veel.'
daarbij wel de relativering aan "dat
voor uw verslaggeefster een ander
dit ook weer niet wil zeggen, dat in
karakter aan het karwei.
'Het is gemakkelijk om over een woord
ieder kabinet waarin de PvdA treedt
Henk Zeevalking werd, zo mogen we
te beschikken. De woorden socialist
0'66 ook zal moeten deelnemen."
'
en liberaal hebben een lange geschie- wel zeggen, met de overwel~igende
Verder zei Zeevalking goed te willen
meerderheid van 562 van de 729 stemdenis. Ze roepen een beeld op. En
luisteren naar de wensen van afdemen gekozen. Hij begon zijn speech
toch geloof ik dat wij het kunnen
linqen, regio's en congressen.
met het congres daarvoor te bedanken
stellen zonder te beschikken over
Hij zei ·er begrip voor te hebben dat· "U~t ~~s een eerste kennismaking,"
zo'n veelomvattend woord.'
ze1 hlJ tot slot, "ik stel mij er
een aantal leden moeite had met zijn
veel van voor, Het zal niet gemakkedubbelfunctie. Persoonlijk ziet hij
'Ik hoop dat wij bereiken dat men in
lijk zijn om Glastra van Loon op te
dat niet als een probleem. Het aanNederland bij het woord democraat
volgen. Ik zal het doen op mijn matal kandidaten voor het voorzitterdirect denkt aan D'66, zonder te
nier, samen met u!"
·
schap was mager en hij meende met
denken dat andere partijen ondemozijn kandidatuur de partij een dienst
~arie-Louise Tiesinga.
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VAN DE VICE-VOORZITTER ORGANISATIE
NAJAARSCONGRES NABESCHOUWD EN VOORBESCHOUWD

Eigenlijk zou de kop van dit artikel
moeten spreken van tussen-beschouwing, omdat deze ALV nog niet is beeindigd en op 1 december a.s. wordt
voortgezet.
Deze Democraat staat dan ook sterk
in het teken van het najaarscongres.
Van het gedeelte dat op 26 en 27 oktober 1979 plaats vond, zijn diverse
verslagen, samenvattingen van toespraken en een overzicht van aangenomen, aangehouden, overgenomen of
verworpen resoluties, moties en
amendementen, opgenomen.
~oor het vervolg-congres van 1 december 1979 zijn alle congresstukken
opgenomen, zodat de leden zich zo
goed mogelijk op dit congres en de
te behandel en onderwerpen kunnen
voorbereiden, De organisatie van
dit vervolgcongres kost het Hoofdbestuur en het landelijk secretariaat veel hoofdbrekens en extra inspanning, maar het belang van een
goede besluitvorming over essentiele
onderwerpen als Kernbewapening en
Energie maakt dit naar de mening
van het Hoofdbestuur noodzakelijk,
Sommige leden vragen zich af in
hoeverre een dergelijk congres over
kernbewapening nog wel zin heeft,
nu onze kamerfractie al een standpunt heeft ingenomen. Dit zijn zeer
begrijpelijke twijfels, die ook in
en rond het Hoofdbestuur leven, maar
toch hebben wij gemeend de eenmaal
ingeslagen weg te moeten vervolgen.
Uiteindelijk heeft de ALV zich nog
niet uitgesproken en mag over een
dergelijk wezenlijk onderwerp, waarover de opvattingen in de partij
zeker niet eensgezind zijn, niet alleen door het 'Haagse circuit'
worden beslist. Elders in deze Democraat ma~kt Jan Terlouw duidelijk
waarom de fractie door de feiten
gedwong~n reeds een standpunt moest
innemen. Het Hoofdbestuur hoopt,
dat veel leden dit vervolgcongres
zullen bijwonen en aan de discussie
en besluitvorming willen bijdragen.
Het aantal bezoekers van het eerste
gedeelte van dit najaarscongres was
zeer redelijk. r1et 993 betalende
bezoekers hebben wij weliswaar het
reco~ van het beroemde verkiezingscong.es 1977 in Utrecht niet gebroken, maar toch bijna 100 deelnemers
meer binnen de congresruimten mogen
verwelkomen dan op het voorjaarscongres 1979 in Amsterdam. Laten wij
de stijgende 0'66-lijn ook op dit
punt voortzetten. Immers, hoe meer
congresdeelnemers, hoe representatiever en democratischer de.besluitvorming. Willen wij in onze
steeds groeiende partij het democratische principe van 'one man one
vote' kunnen handhaven, dan moeten
de congressen ook een redelijke af-

spiegeling van onze leden blijven.
Wij hopen dan ook op het voorjaarscon~res op 25 en 26 april 1980 in
het concertgebouw De Vereeniging in
Nijmegen minimaal 1000 maar liever
nog meer leden te ontvangen. Dit
geldt ook voor de vrijdagavond,
waarop wij dit congres toch ook
reeds ruim 400 bezoekers telden.
Het is een vraag, of dit hoge aantal
bereikt werd door de behandelde onderwerpen of door het feest, dat
jammer genoeg wat laat begon, maar
overigens zeer gezellig was.
Bedankt, afdeling Utrecht!
Over de vraag, of de discussies op
het congres boeiend en levendig genoeg waren, verschillen de meningen.
Uit de persverslagen zo~ de indruk
kunnen ontstaan, dat het najaarscongres 1979 saai en weinig geïnspireerd was. Ook de tijd, die het NOSjournaal aan dit congres besteedde,
bevestigt deze indruk. t1isschien was
dit congres minder spectaculair en
dus minder aantrekkelijk voor de op
enige sensatie beluste beeldende en
schrijvende pers, maar dat wil toch
niet z~ggen, dat de discussies saai
en het congres tam waren. Zeker de
agendapunten Grondslagen en Ruimtelijke Ordening leverden een levendige en soms zelfs felle discussie
op en gaven een ALV te zien, die
zeker niet slaafs de voorstellen
overnam en vooral dat laatste verschijnsel is toch verheugend.
Ook op vrijdagavond werden de organisatorische voorstellen sterk geamendeerd en de behandeling ervan
vergde veel meer tijd dan voorzien.
Een aardig resultaat is ook, dat
sommige zich van congres tot congres
voortslepende onderwerpen eindelijk
afgehandeld werden.
Driemaal bleek ook scheepsrecht
voor de Adviescommissie Interne
Kandidaatstelling, die na zeer
langdurig ingrijpen toch eindelijk
werd geaborteerd.
Al met al lijkt toch de conclusie
gerechtvaardigd, dat dit najaarscongres, althans op 26 en 27 oktober
1979, redelijk boeiend en besluitvaardig is geweest.
LANDELIJKE ORGANISATIE
Als eerste onderwerp kwam op 26 oktober de landelijke organisatie aan
de orde. Naast de HB-resolutie III,
die aansloct op het rapport van de
Adviescommissie Landelijke Organisatie (ECD 3), waren zes moties (1 t/m
6) en negen amendementen (1 t/m 9)
ingediend. Het merendeel van de
moties en amendementen (8) had betrekking op de positie van de subregio's, die naar de mening van de
Adviescommissie en het Hoofdbestuur,
als vierde bestuurslaag in de partijorganisatie diendeR te verdwijnen.

De indieners van deze moties en
amendementen, die als fervente
aanhangers van de subregio kunnen
worden beschouwd, wilden uiteraard
de subregio handhaven. Met kracht
bestreden zij, met als gedreven
woordvoerder Pjeter Fokkink, de
voostellen van het Hoofdbestuur, dat
met redelijke argumenten de mening
van het merendeel van de regio's en
de Adviescommissie verdedigde.
Deze oppositie had succes en had tot
gevolg, dat een meerderheid van de
slechts vierhonderd aanwezige congres-bezoekers de indieners steunde.
Dientengevolge kregen de Adviescommissie en het Hoofdbestuur de
opdracht het huiswerk over te maken en nieuwe voorstellen op het
voorjaarscongres 1980 in te dienen,
Het belangrijkste amendement 2, d'l
weliswaar slechts drie bestuursniNeaus in de organisatiestructuur
van de partij erkent, maar een variabel middenniveau omschrijft,
werd echter aangenomen, zodat in
geen geval vier bestuurslagen mogen
ontstaan.
Ook de moties 3 en 4, die eveneens
op de subregio's betrekking hadden,
werden aangenomen. Motie 2, die de
organisatie binnen een regio nagenoeg geheel vrij wilde laten, en de
moties 5 en 6, die beoogden de
subregio's min of meer de regiostatus te verlenen, werden ingetrokken, toen de moties 3 en 4
waren aangenomen.
Amendement 1, dat ook de ondersteuning van niet-rechtstreeks gekozen
openbare lichamen regelde, werd
eveneens aangenomen.
Amendement 8, dat aan de subregio
Rijnmond een bijzondere regio·'
status wilde toekennen, wordt aangehouden tot het voorjaarscongres
1980.
De door de afdeling België ingediende motie 1, die het Hoofdbestuur
verzocht de positie van buitenlandse afdelingen te regelen, werd.door
het Hoofdbestuur overgenomen.
De amendementen 3, 4 en 5, die op
verschillende manieren de door het
Hoofdbestuur voorgestelde positie
van steunfracties wilden wijzigen,
werden door het Hoofdbestuur met
enig succes bestreden. Wel werden
de delen 2 en 3 van amendement 5,
dat de verantwoordelijkheid van de
steunfracties bij de·fracties wilde
schrappen, aangenomen.
Amendement 6, dat afdelingsbesturen ook de taak geeft om politieke
standpunten te bepalen en naar buiten te brengen, werd eveneens aangenomen, nadat op voorstel van het
Hoofdbestuur was toegevoegd, dat dit
in overleg met de eventueel aanwezige fractie moet geschieden.
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Amendement 9 over deelname aan
buitenparlementaire acties werd aangehouden totdat een nadere discussie
hierover binnen de partij heeft
plaatsgevonden.
De landelijke organisatie vergde al
met al een zeer langdurige discussie,
die voor sommige indieners van moties
en amendementen succesvol verliep,
maar voor het Hoofdbestuur tot gevolg
had dat dit onderwerp wederom maandenlang overleg noodzakelijk maakt
en op het voorjaarscongres 1980
wederom aan de orde moet komen.
Frans Rogier,
vice-voorzitter organisatie.

Stichting Wetenschappelijk Bureau
D'66 vond bij acclamatie plaats, omdat er evenveel kandidaten als vacatures waren. Gekozen werden:
-tot secretaris: Piet van Baarsel,
- tot leden: Boudewijn van Eenennaam,
~1art1 J n v·an Empe l , ~1arco Gans;
Herman Hut te, Bert Schwa·rz,
Jacquelien Soetenhorst-de Savornin
Lohman, Cees Spigt en Theo Timman.

VAN DE
VICE-VOORZITTER POLITIEK

Het congres heeft een aantal belangrijke politieke uitspraken gedaan.
De behandeling van moties over o.a.
kernbewapening, kernenergie en de
~1arkerv1aard zijn verschoven naar
1 december a.s. Ik denk dat dat één
van
de redenen was voor de kribbige
PSVI-BESTUUR:
reacties in de oers. De dames en
Ook de verkiezing van een lid van
heren journalisten,-hebl;>en een hele
het bestuur van het Politiek Schodag zitten wachten'op wat niet kwam
lings- en Vormingsinstituut D'66
en hadden niet in de gaten wat er
kon bij acclamatie geschieden, omdat
ondertussen wèl gebeurde.
zich slechts één kandidaat had aanDezelfde journalisten die over vorigemeld voor een vacature.
ge congressen schreven dat D'66 zich
P.S. In de vo&gende Democr>aat zaï
Herkozen als lid van het PSVI-bestuur teveel bemoeide met het zich afzetver>slag w~rden gedaan van de
werd: Martien van Dedem-~an der Does. ten tegen anderen; de journalisten
behandelino ·Jan de voor>steZlen
PP.OGRAMr1ACOt1t~I SS IE:
die steeds schrijven dat D'66 geen
inzake de Stat;.;.ten en het Huiskans ziet de vierde stroming ook
Voor het lidmaatschan van dP. Prohoudelijk Regiement van de
"filosofisch vorm te geven" en deze
grammaco~missie stonden zes leden
par>tiJ en de ~:::tatuten van
zelfde journalisten die hele ragikandidaat, terwijl er vier vacatures
SvlB en PSri.
na's wijdden aan een toch echt niet
moesten worden vervuld. De uitslag
hoogstaande beginselwijziging van de
van de schriftelijke stemming gaf
VVD, het zijn diezelfde journalisten
VERKIEZINGEN VOOR BESTUREN EN
aan, dat onderstaande leden in deze
die de grondslagendiscussie op het
volgorde zijn gekozen:
COMMISSIES
congres als zelfgenoegzame zelfbe1. Jan Glastra van Loon,
vrediging hebben afgedaan. Een merk2. Jar ten Brink,
waardige manier van journalistiek
Op het najaarscongres 1979 moest~n
3. H0rman Schaper,
bedrijven.
wederom diverse besturen en commls4. Walter Zegveld.
sies worden aangevuld. Onderstaand
Goed, we spraken dus over Grondslazijn de resultaten van deze verkieFINANCIELE COMtiiSSIE:_
gen en over Ruimtelijke Ordening en
zingen weergegeven.
een
beetje over Eurona.
·Voor drie vacatures in de Financiële
Commissie waren zes leden kandidaat
DAGELIJKS BESTUUR:
Wat Eurooa betreft nam het congres
gesteld. De schriftelijke stemming
vijf moties aan.
De verkiezing van een partijvoorzitter heeft uitgewezen dat de onderstaande
T1-1ee moties-Gelderland werden door
werd voorafgegaan door een presentakandidaten in de aangegeven volghet congres aangepast en spreken in
tie van de drie kandidaten en enige
orde zijn gekozen:
aangenomen
vorm nu uit dat de conschermutselingen en positieve en ne1. Riek ten Have,
trole van het Europees Parlement
gatieve aanbevelingen uit de zaal.
2. Hessel van Dijk,
over de begroting moet worden verDe schriftelijke stemming had tot
3. Ed Berkhout.
sterkt, resoectievelijk dat er op·
a~sultaat dat 729 geldige stemmen
Eurooees niveau een afstemming moet
~s volgt werden uitgebracht:
GESCHILLENCOMMISSIE:
plaats
vi~den van de maatregelen die
1. Henk Zeevalking
562
\'lOrden getroffen ten opzichte van
Voor de Geschillencommissie stonden
2. Bert van \~ijk
160
het gebruik van televisie-sateTliete~
eveneens zes leden kandidaat voor3. Joop Caorengel
7
drie vacatures, zoals reglementair
Verder werd een motie-Mulder aangeDe oproep om blanco te stemmen werd
voor deze commissie en de Financiële
nomen, die uitspreekt dat multislechts door 48 leden opgevolgd.
Commissie is voorgeschreven.
nationale bedrijven in ieder geval
Henk Zeevalking werd dus met een
Uit de schriftelijke stemming bleek
in Europees verband ook multi nat i ooverweldigende en absolute meerderdat de volgende kandidaten in de
nale personeelsvertegenwoordiginqen
heid gekozen tot 8ste partijvoorzitaangegeven volgorde werden gekozen:
zouden moeten hebben.
ter van D'66.
1. Jan Dirk van Ketwich Verschuur,
Tenslotte vonden ook twee moties2. Jacob Kohnstamm,
Van Hoogstraten een willig oor. Eén
Voor de verkiezing van secretaris3. Frank van Dooren.
spreekt uit dat het Europees Parlebuitenland, waarvoor na het onver.· wachte terugtrekken van Joop van
ment invloed on de samenstelling van
LANDELIJKE VERKIEZINGSCGr1~1ISSIE:
. Ginkel nog vier leden kandidaat wade Europese Commissie moet kunnèn
Voor de Landelijke Verkiezings. ren, werden 696 geldige stemmen uituitoefenen; de ander stelt dat het
. gebracht. Het resultaat v1as als volgt commissie waren vijf kandidaten voor
voorzitterschap van die Commissie
vijf vacatures, zodat de onderstaan· 1. Pauline van Tets
363
de komende oer1ode maar eens door
de leden per acclamatie werden ge2 Bob van den Bos
175
een kl.ein land moet worden bezet.
kozen:
3. Werner Uerz
80
De behandeling van de concent-tekst
~1anfred Albersen, Emmy Bolsius,
·4. Kees Klompenhouwer
78
Ruimtelijke Ordening liep wat minder
Joep Fakkel-Hengeveld,
gemakkelijk. Twee moties waren zo
Pauline van Tets werd dus met een abErnst Jansen en Fred van Kleven •
ontevreden
met de tekst, dat ze von. solute meerderheid tot secretarisden dat de hele concept-tekst nog
~ buitenland gekozen en hierdoor heeft
De RAPPORTAGECOt1~1I SS IE werd op het
maar eens over moest worden gemaakt.
llet Dagelijks Bestuur voor he~ ee~~t
advies van het Hoofdbestuur door de
Het Hoofdbestuur verzette zich hier
'·.sinds 1975 wederom een vrouw 1n ZlJn
ALV niet aangevuld, in afwachting
krachtig tegen. Het congres kon im·. midden.
van een nadere taakafbakening of
mers via amendering de - overigens
SWB-BESTUUR:
combinatie met de Congresvoorbereizeer gedegen - tekst nog aanpassen
dingscommissie.
naar zijn genoegen. Dat vond de ALV
De verkiezing van een secretaris en
ook en nadat nog was duidelijk ge" acht 1eden van het bestuur van de
Frans Rogier
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maakt dat de paragraaf Volkshuisvesting niet aan de orde was en nadat
naar aanleiding van een motie-Baars
was toegezegd dat later nog met een
instrumentencaragraaf zou worden gekomen, kwamen de amendementen in
behandeling.
Tegen de wens van het Hoofdbestuur
in nam het congres een amendementDe Vuyst aan, waarin uitgangspunten
voor het ruimtelijk-ordeninqs beleid
werden verwoord. Het Hoofdbestuur
vond de uitgangspunten te algemeen
voor zo'n soecifieke aaragraaf en
stelde dat ze elders reeds waren
verwoord. De ALV vond ze toch belangrijk genoeg om ze op te nemen.
Amendementen die aandacht vroegen
voor de kleinschaligheid, de relatie
stedeling-natuur, de problemen van
de kleine kernen en de ruimtelijke
effecten van de intensivering van de
landbouw werden al dan niet naar de
letter aanvaard. Ook een amendementUtrecht, waarin de doelstellingen
van het stedelijk beleid opnieuw
worden beschreven, vond het congres
een verbetering t.o.v. de voorgestelde tekst.
Verworpen werden o.a. amendementen
die uitspraken dat gezinnen, die de
stad verlaten naar een ander huis,
dat steeds zouden doen omdat ze op
zich de stad uit willen; dat er geen
bijzondere natuurgebieden als voorbeeld in de paragraaf moeten worden
genoemd, omdat je steeds onvolledig
bent; dat er ~reciale terreinen voor
milieu- en mensgevaarlijke industrieen moeten komen en dat er veranderingen in de rechtsbeschermingsprocedures van de ruimtelijke ordening
moeten komen ten behoeve van degenen
die nog geen rechten hebben.
Tenslotte de discussie over wat als
grondslagen begon en als uitgangspunten eindigde. Nadat Gruyters in
gloedvolle woorden had betoogd dat
D'66 aan grondslagen in het geheel
niet mo~st beginnen en nadat Nyr,els
geprobeerd had het begrip "actiebeginselen" overeind te houden, koos
het congres met een ruime meerderheid voor de Hoofdbestuurs-voorstellen. Moties die trachtten boven de
uitgangspunten een hoger beginsel te
formuleren, haalden het evenmin.
Een aantal moties vroegen echter de
tekst nog niet vast te stellen, maar
de discussies te laten voortduren.
Het congres besloot die moties niet
te volgen en volgde daarin het
Hoofdbestuur, dat er op wees dat
weliswaar de uitgangspuntentekst
onderhevig moet blijven aan voortdurende zelfkritiek en· democratische
controle, maar dat dat niet wil zeggen dat wij nu geen tekst kunnen
vaststellen. Het Hoofdbestuur zegde
toe te trachten van het geheel een
korte handzame tekst te maken, die
voor de leden dagelijks bruikbaar is
als bijvoorbeeld ons Signalement.
J\1du~ de 9eest· van de motie-Noord

Brabant, die op grandioze wijze door
Ad Bakhuizen werd verdedigd.
Van· de inhoudelijke punten noem ik er
enkele. In de tekst blijft democratie
verwoord als doel èn middel, blij ft
de vertalin!J naar de actuele politiek
gehandhaafd (par.3), wordt solidariteit uitgebreid verwoord en is de
relatie tussen productiviteitsverhoging en sociaal-culturele ontplooiing verduidelijkt.
Verder werd een aantal tekstverbeteringen aangenomen en daarna besloot
de ALV dat het aan de Programmacommissie zal worden overgelaten om
de definitieve tekst tot stand te
brengen.
Hein van Oorschot.
VAN DE PENNINGMEESTER
Het conqres heeft het de penningmeester-niet lastig gemaakt bij de
behandeling van de partijbegroting
voor 1980 (hoofdbegroting en deelbegrotingen). Slechts één amendement
was hierover ingediend (amendement
nr.17) dat verhoging vroeg van de
maximale bijdrage van de partij aan
de Stichting Wetenschappelijk
Bureau. Dit amendement werd echter
reeds vóór de begrotingsbehandeling
ingetrokken. De begroting werd bij
acclamatie aangenomen.
Hoewel het enerzijds plezierig is te
constateren dat het congres het
blijkbaar eens is met de gehanteerde
uitgangspunten voor de begroting en
de uitwerking hiervan, mag anderzijds de geringe hoeveelheid congrestijd die aan de begrotingsbehandeling werd besteed, niet leiden
tot een geringe betrokkenheid van de
leden bij het financiële wel en wee
van de partij. Daarvoor zijn we een
partij, die in het verleden al te
zeer aan den lijve heeft moeten ondervinden, welke de gevolgen zijn
als de financiën niet op orde zijn.
De globale uitgangspunten van de
begroting 19~0 zijn:
1. reëel begroten en niet teveel een
wissel op de toekomst trekken,
2. geen negatief saldo inbouwen;
dit zou namelijk in toenemende
mate onverantwoord zijn, daar het
uitgavenpatroon steeds minder
flexibel wordt en bij een tegenvallende inkomstenontwikkeling
nauwelijks meer tussentijds een
neerwaartse aanpassing mogelijk
is tn de uitgaven.
Als door een meevallende inkomstenontwikkeling méér mogelijk zal
blijken te zijn dan is begroot aan
uitgaven, komen vooral eerst een
viertal prioriteiten voor realisatie
in aanmerking (volgorde zonder rangorde):
a. extra nummer Democraat,
b. meer publiciteit,
c. verhoging maximale bijdrage aan
SWB en

d. verhoging maximale bijdrage aan
PSVI.
D'66 is een partij met een uitzonderlijk lage organisatiegraad. Een
hoog activiteitenniveau en een potentiëel relatief groot aantal kiezers gaan gepaard met een klein
aantal partijleden. Of wat aan act i vite i ten wen se 1ijk i"s , ook moge 1ijk
zal zijn, hangt af van de inspanning
van alle huidige leden om nieuwe
leden te werven en van de bereidheid van de leden om aan hun contributieverplichting te voldoen.
Wat betreft de financiële situatie
voor 1979: de inkomsten blijven
achter bij de cijfers van de taakstellende begroting 1979; de uitgaven blijven door een uiterst terughoudend beleid echter eveneens ondf]'
de begrote bedragen. t1ogelijk zal~ 1
hierdoor toch voor 1979 een niet al
te ongunstige situatie resulteren.
Wel bestaan er momenteel liquiditeitssoanningen, die vooral hun
oorzaak vind~n in een overmatig
beroep op de financieringsbereidheid
van de partij door de SWB.
Jan Prevoo

Lot in eigen hand
Hieronder vindt u de winnende nummers
van de loterij van 26/27 oktober j.l.
In Amersfoort (voortzetting congres
op zaterdag 1 december a.s.) zijn de
prijzen af te halen, voorzover dat ~~
nog niet is gebeurd. Na 1 december IJ 11
kunnen de prijzen u toegezonden worden, uiteraard tegen overleggen van
het winnende lot en bovendien vergoeding van porto en verzendkosten.
Stuur uw lot.met duidelijke vermelding van naam, adres en woonplaats
aan Postbus 2456, 3500 GL Utrecht.
Alle loten die eindigen op 41:
Geschiedenis van de partij.
Alle loten die eindigen op ·13:
Besparen is vooruitzien (E5, SWB).
Alle loten die eindigen op 17:
Oude nummers Peperbek.
Op lot nummer 660116: Democraat,
oktober 1967, 1e jrg., nr.1.
En verder allerlei schitterende
boeken op de nummers:,
660041
660320
660448
660061
660327
660453
660077
660365
660457
660107
660394
660461
660131
660395
660542
660149
660396
660615
660400
660741
660162
660165
660417
660777
De prijzen die op 1 februari 1980
nog niet zijn afgehaald of gereclameerd vervallen aan de afdeling
Utrecht van D'66.
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GRONDSLAGEN

BESLUITENLIJST ALV VAN
26 en 27 OKTOBER 1979
LANDELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR
~ê:r~~Ql~~i~

III: vervallen

~Q!i~~=

ADVIESCOMrqiSSIE INTERNE KANDIDAATSTELLING
HB-resolutie IV: verworpen; daarmede
:;.~--------------vervallen V, VI en VII
t1Q!i~~:

Aangehouden: 7, 8 en 9, ter nadere
bestudering; terug op voorjaarscongr
geschrapt.

WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
6'!1~~9~'!1~~~~~~

Aangenomen: 15 (met toevoeging:
Desgewenst)

CONTRIBUTIE 1980

l,

~Q~i~2=

Aangenomen: 10 en 11.

Aangenomen: 1, 3 en 4.
Ingetrokken/vervallen: 2, 5 en 6.
Amendementen:
Ä~~;~~~~~~~-1, 2, 52 en 3 en 6.
Verworpen: 3, 4, 51 en 7.
Aangehouden: 8 en 9.

6r!i~~l_!Q§_~8

Verworpen: 10, 11, 12, 14 en 16.
Aangehouden: 13.

Het is u natuurlijk al lang bekend,
want u leest de Democraat, dat onze
ledenadministratie in de computer is
gestopt. Dit rekentuig kan ons ee~
hoop werk uit handen nemen, daar 1s
het ook voor!
~en van de opdrachten die wij deze
-maand aan het rekentuig hebben gegeven is, dat het voor alle leden.
een acceptgirokaart voor de contrlbutie 1980 uitschrijft en verzendt.
Let nu op, want hier gaat het om:
gebruik voor het betalen van uw
contributie 1980 deze door de computer aangemaakte acceptgirokaart!
Maak uw contributie 1980 niet op
andere wijze over, en doe het snel.
N.B.:-Wilt u in de acceptgirokaart
geen wijziging aanbrengen in de
daarop vermelde gegevens! Mochten
daarin fouten zitten, stuur de
verbeterde acceptgirokaart aan het
secretar1aat terug, u krijgt dan ee~
nieuwe met de juiste gegevens.
- Wilt u de acceptgirokaart vooral
niet gebruiken om voor twee of meer
personen tegelijk de contributie
over te maken.
- Als u uw contributie 1980 al hebt
betaald - ja, zulke mensen zijn er!krijgt u toch een acceptgirokaart.
U kunt daarmee twee dingen doen:
1. in de prullemand gooien,
2. nog een bedragje mee overmaken
om uw contributie te verhogen.

FINANCIEN
6'!1~~9~'!1~~~

17: ingetrokken.

EUROPESE POLITIEKE MOTIES

~ê:r~22!~!!~ I: aangenomen.
Moties:
Aangenomen: 22 en 29.
Verworpen: 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28 en 30.
Amendementen:
-----------Aangenomen: 33, 35, 40, 41, 43,44,45,
46, 49, 50, 52, 53 en 54.
VervlOrpen: 32, 34, 37, 38, 39, 42 en
47.
Ingetrokken/vervallen: .36, 48, 51.

~2~i~2:

ALGEMENE POLITIEKE MOTIES
Aangenomen: 12 (in gewijzigde vorm), HB-resolutie I! en amendement 55:
13 (m.u.v. 4de overweging~ -----------~erschov~~-~ii~-1-decembe~
14, 15 en 16 ·
I ~ê:r~ Ql~~i ~ · vrr r: aangenomen.
BELEIDSPROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING Moties:
Moties:
Aangenomen: 45.
Verworpen: 46.
Aangenomen: 20.
Aangehouden: 49.
Verworpen: 17, 18 en 19.
Overgenomen door het HB: 50.
6tD~QQ~'!l~~!~~:
Ingetrokken: 44.
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Aangenomen: 18, 19, 22 (met ~jzigingen), 23 (met kleine wijziging), 27 en 303
Verworpen: 20, 25, 26, 29 en 31.
Ingetrokken: 24, 28 en 30 4 .
Overgenomen door het HB, althans naar
de geest: 21.
Mocht u uw acceptgirokaart kwijt
zijn, bel ons op of schrijf ons, u
krijgt gratis een nieuwe, dat.kos~
ons minder dan dat u uw contr1but1e
op andere wijze aan ons overmaakt.
Als u de acceptgirokaart voor de
contributie 1980, die u dus binnenkort thu1sgestuurd krijgt, goed bekijkt, dan zult u merken, dat er.
een ander gironummer op vermeld 1s
dan u gewend was, en wel:
4131966 t.n.v. Penningmeester
Contributierekening D'66.
Dit gironummer is uitsluiten~ voor
contributies 1980 en latere Jaren.
Cnze andere gironummers blijven bestaan en ik geef hier op waarvoor
die bestemd zijn:
1477777 t.n.v. Penningmeester
Democraten '66
voor al uw andere betalingen aan
D'66 bijvoorbeeld voor beleidsprog;amma's, campagnematerialen,
contributie 1979 en, misschien bent
u wel achter met betalen, ook contributie 1978, maar u hebt daarvoor
een acceptgirokaart met het juiste
gironummer gekregen.
1000000 t.n.v. Penningmeester
Verkiezingsfonds ~emocraten '66,
uitsluitend en alleen voor bijdragen
aan het verkiezingsfonds. Ook hiervoor krijgt u jaarlijks een acceptgirokaart toegezonden met het
juiste gironummer.
Hans Muylaert,
administrateur.

NAAR 1 DECEMBER VERSCHOVEN MOTIES:
Energie: 31 t/m 43.
Kernbewapening: 51 t/m 56.
Markermeer: 57 t/m 59.
Di versen: 60 t/m 67.

Kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal
LAATSTE OPROEP
In de Democraten 7/79 en 8/79 werd
bekendgemaakt dat de kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
was opengesteld.
De kandidaatstelling sluit op
10 december 1979 om 12.00 uur.
Kandidaten wordt geadviseerd zo
spoedig mogelijk hun aanmeldi~9s
formulier op voorgeschreven WlJZe
in te dienen.

NB. Teneinde misverstanden te voorkomen maken wij kandidaten erop
attent dat de in art. 103, lid
2.c. v~n het HR bedoelde bereidverklaring een eventueel kamerlidmaatschap als een volledige i
dagtaak te beschouwen uiteraard
niet geldt voor de Eerste Kamer.
Deze uitzondering werd abusieve- i
1ijk niet in art. 110 vermeld. I
Op het aanmeldingsformulier is
deze verk 1ar i ng ook niet opge- I
nomen.

I

14

gelegenheid te bieden hier uitgebreid over te kunnen beraadslagen.
f2_QHQ~~~-!2Z~

UIT DE HOOFDBESTUURSVERGADERINGEN
Omdat door plaatsgebrek het Hoofdbestuursverslag uit de tweede CongresDemocraat verdween, zal ik in telegramstijl door de HB-vergaderingen
scheren.
~Q-~~g~~~~~-!~Z~

- Besloten wordt tot goedkeuring en
instelling van het PEAC, dat de PEAG
commissie voorlopig één jaar zit en
dat aan de hand van een verslag besloten zal worden over de opvolging.
- De secretaris-organisatie heeft
zijn personeelsplan, inhoudend de
werkomstandigheden en functies van
de medewerkers op het landelijk secretariaat, ingediend en ziet dit
zonder wijzigingen goedgekeurd.
De belangrijkste wijzigingen in werkzaamheden zijn het gevolg van het
invoeren van de mechanisering van de
ledenadministratie en het volledig
uitbesteden van de Democraat. Hierdoor zal een evenwichtiger werkverdeling plaatsvinden, ook zal hierdoor binnen de personeelsbegroting
ruimte zijn voor een publiciteitsassistente.
ZL§_~~e~~~~~~-!~Z~

Twee keer per jaar vergadert het
Hoofdbestuur gedurende een week-end,
waardoor belangrijke punten uitvoeriger kunnen worden behandeld.
- Beslote~ wordt het advies van de
Adviesraad over te nemen inzake het
voorzittersoverleg progressieve partijen (zie het persbericht hierbij).
- Ook wordt besloten dat uitspraken
over Sqmenwerking met politieke partijen voor de vorming van de volgende regering pas op het congres vóór
de volgende verkiezingen zullen
plaatsvinden. (Heden, 10 november,
hebben de PvdA en het CDA uitspraken
met dezelfde strekking gedaan. JV)
gg_~~E~~~~~r_!~Z~

Deze vergadering staat grotendeels
in het teken van het najaarscongres.
De HB-resoluties, de voorstellen tot
wijziging van het Huishoudelijk Reglement, de begroting en de congresagenda komen uitgebreid aan de orde.
lL2~!Q~~~-l2Z2

Tijdens deze HB-vergadering wordt
besloten aan de ALV voor te leggen
om het vraagstuk van de kernbewapening en vrede en veiligheid op een
apart congres (in december) aan de
orde te laten komen, om de leden de

De laatste HB-vergadering die vóór de
ALV plaatsvindt, staat sinds jaar en
dag in het teken van de standpuntbepaling van het HB t.o.v. de ingediende amendementen en moties.
Tot slot wordt de aftredende voorzitter door de vice-voorzitter politiek oprecht bedankt voor zijn inzet
voor de partij in de afgelopen vier
jaar. Ook de secretaris buitenland
wordt bedankt voor zijn inzet en
initiatieven in de twee jaren die
achter ons liggen.
L~2~~:2~~~-!2Z~

Hetz'n allen gaan we even wennen
aan onze nieuwe - en toch wel heel
andere - voorzitter.
De werkverdeling- als gevolg van de
congresbesluiten - wordt bepaald,
evenals de voorbereiding van het
vervolg-~ongres.

De Werkgroep Bedrijfsleven wordt
ingesteld en heeft tot doel contacten te onderhouden met de werkgevers
en werknemers, teneinde direct geïnformeerd te worden over de zaken
die in het bedrijfsleven aan de orde
zijn.
Om 10.15 uur sluit de voorzitter de
vergadering, hetgeen ondergetekende
bij thuiskomst de vraag oplevert:
"l~aar kom jij zo vroeg vandaan?"
Jan Veldhuizen.
PERSBERICHT:
Het Hoofdbestuur van D'66 heeft kennis genomen van het voorstel tot
het plegen van overleg tussen PvdA,
PPR, PSP en D'66 en het standpunt
daarover van de Adviesraad van D'66.
Het Hoofdbestuur is van mening, dat
overleg tussen deze partijen alleen
z1n heeft als het kan leiden tot
een gezamenlijk optreden in de oppositie of dient ter voorbereiding
van een regeringscoalitie.
Het eerste acht het Hoofdbestuur
ongewenst, omdat de oppositie sterker en geloofwaardiger is als ieder
van deze partijen op zijn eigen manier zijn eigen kritiek op het regeringsbeleid vertolkt dan wanneer
die kritiek mede wordt bepaald door
overleg tussen besturen van die
partijen.
Voor de voorbereiding van een gezamenlijke regeringsvorming door
de genoemde partijen ontbreekt naar
de mening van het Hoofdbestuur van
D066 een re~le grondslag, zowel omdat zij samen geen meerderheid zullen behalen in de volgende verkiezin·
gen voor de Tweede Kamer, als omdat
de standpunten van D'66 en die van
de PSP en, zij·het in mindere mate,
de PPR met betrekking tot een aantal
belangrijke politieke kwesties te
ver uit elkaar liggen.

Daarentegen meent het Hoofdbestuur
van 0'66, dat een debat over actuele
politieke vraagstu~met de PvdA
als zijn meest gerede regeringspartner een nuttige verduidelijking van
hun standpunten kan opleveren aan
elkaar en aan de kiezers.
Het Hoofdbestuur van D'66 heeft
daarom besloten de PvdA uit te nodigen tot zo'n debat. Het stelt
daarbij tevens voor na dat debat in
onderling overleg te bepalen of een
uitbreiding daarvan met andere partijen zin heeft. "

ADVIESRAAD

Op de Adviesraadsvergadering van 29
september stond centraal de discussienota Vrede, Veiligheid en Kern-(
wapens, die de werkgroep Buitenlanö•
en Defensie op verzoek van de
Adviesraad - al maanden geleden
gedaan - heeft opgesteld. En nu het
ter tafel lag was een van de eerste
suggesties om de nota alleen apinierend te bespreken, geen conclusies
te trekken, geen uitspraken te doen.
Maar je moet van goede huize komen
om de Adviesraad af te houden van
het doen van uitspraken; de moties
rolden over tafel, ~ant de nota
werd met gemengde gevoelens ontvangen; er werd te weinig in aangegever
hoe uit de spiraal van de bewapeningswedloop te komen, er werd te
veel uitgegaan van de noodzaak van
strategische bewapening.
Het voorstel van Betty Groen tenslotte, om een studiedag te wijden
aan deze problematiek, werd aangenomen. Maar het was opmerkelijk dat
daarnaast toch nog een advies uit
een handtasje werd opgedie:.>t waar 1 1
de leden zich staande de vergaderir.<
over uitspraken, met een kleine
meerderheid weliswaar. Dit adviesDriessen hield onder meer in:
voorshands aan de nucleaire ~fschri~
king vast te houden, de VS zoveel
mogelijk bij de Europese veiligheid
betrokken houden en tegen te gaan
dat de Bondsrepubliek als eniq Eurooees NAVO-land tot modernisering
van kernwapens ZOU (moeten) besÎuiten.
Overigens is het allemaal een achter.
haalde zaak geworden nu aan de kern-.
bewapening op 1 december a.s. een
congres zal worden gewijd.
N'amens de fraktie was Jan Terlouw
aanwezig. Hij ging onder meer in on.
de geruchten die de ronde doen over
"geheime" gesprekken die er plaats
vinden met leden van VVD en PvdA.
Uit zijn verhaal bleek dat er niets •
geheimzinnigs aan de hand is. Al eer
aantal jaren zijn er uit de drie
·
niet-confessionele partijen een paar·
mensen met elkaar aan de praat en
die doen dat op persoonlijke titel.
Uit de gesprekken mag geen enkele
conclusie ten aanzien van het beleic
van D'66 worden getrokken.
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Verder passeerden de Adviesraadrevue zaken als: troonrede, miljoenennota, innovatiebeleid, energievoorziening, volumebeleid, renteaftrek, toppers van 2 maanden geleden waarvan een paar een ever~reen
zullen blij ven.
Het voorstel van het hoofdbestuur
om een aantal artikelen in het Huishoudelijk Reglement te wijzigen
welke betrekkin~ hadden op de wijze
van kiezen van adviesraadsleden,
stuitte op bezwaren bij een aantal
leden. De ALV heeft zich echter
inmiddels akkoord verklaard met de
voorgestelde wijzigingen.
Helaas is dit verslag wel erg nakaarten geworden: met veel zaken
zijn we al een stuk verder.
En het treurige voor uw versla~,f~;eefster is dàt ook het verslag van
de Adviesraadvergadering van 15
december a.s. u pas laat (in februari) onder ogen zal komen.
Het is niet anders.
Kitty Warburg.

P.E.A.C.
Per 1 november 1979 is, dankzij een
subsidie van het ministerie van CR11,
Elske Schreuder als emancipatiemedewerkster in dienst getreden.
Zij werkt ter ondersteuning van het
PEAC, en is als zodanig me'de het
contactpunt voor de regionale emancipatie werkgroepen.
Zij is 23 jaar en onlangs afgestudeerd in het Nederlands recht.
Elske is in ieder geval elke donderdag te bereiken oo de Bezuidenhoutseweg 195 te Den Haag, tel. 07085 83 03.

Na een kleine enquête onder de betrokkenen heeft PEAC besloten een
bijeenkomst te organiseren voor D'66
mensen in de vertegenwoordigende
lichamen die zich direct of indirect
bezig houden met (de ontwikkeling
van) het emancipatiebeleid.
De bedoeling is om, mede aan de hand
van tevoren toegestuurd materiaal,
te discussiëren over beginselen,
ontwikkeling van en knelnunten in
emancioatiebeleid op m.n·. provinciaal
en gemeentelijk niveau.
Tevens kan men, voor zover nog nodig,
kennis maken met de coördinatoren
van de regionale emancipatiegroeoen.
Nadere gegevens over inhoud en bedoeling van deze bijeenkomst vol~en
zo spoedig mogelijk. Maar houd de
datum alvast vrij!
Datum van de emancipatie-bijeenkomst:
donderdan 24 J.'anuari 1980,
vanät-ï9~oö-öf-I9:3o-üür:
Plaats: Utrecht.
.Belangstellenden kunnen zich nu alvast melden bij emancipatiewerkster
Elske Schreuder, die in ieder geval
elke donderdag op het partijsecretariaat bereikbaar is.

WETEN
SCHAPPELIJK

BUREAU
S W B - JONGERENWERKGROEP

worden doorgegeven. De volgende
vergadering zal weer plaatsvinden
in Utrecht en wel in restaurant
Vredenburg (gelegen tegenover de
uitgang "Vredenburg" van Hoog Catharijne),
De aanvang is 13.00 uur en de voorzittershamer zal deze keer door
Harry Ros gehanteerd worden.
Tot ziens!
Ewal d van Wees.
WERKGROEP PARLEMENT EN DEMOCRATIE

De werkgroep Jongeren had op 3 november j.l. haar vierde plenaire
vergadering. Er werd gesproken over
de verdere opbouw van de werkgroep.
De sub-werkgroepen leverden hun
werkplannen in en er werd van gedachten gewisseld over de taken van
het actiecentrum. Naar aanleiding
daarvan zal een werkplan worden opgesteld.
Momenteel zijn de sub-werkgroepen
"Jongeren huisvesting", ''Onderwijs",
"Passende Arbeid" en "Rechten voor
Minderjarigen" druk bezig zoveel
mogelijK informatie te verzamelen.
Hierna zullen zij bekijken waar de
fouten zitten en aroblemen zich in
de huidige situatie voordoen, om
tot een verbetering te komen.
De taken die de werkgroep voor het
actiecentrum ziet om, zoals gezegd,
tot het opstellen van een werkplan
te komen, zijn:
l. de externe aanspreekbaarheid,
2. de coördinatie van de verschillende fasen van aanspreekbaarheid,
3. het uitdragen van standpunten
binnen het partijprogramma,
4, het aanleggen van een lijst van
sprekers,
5. de coördinatie bij een verkiezingscampagne,
De coördinatoren droegen hun taak
over aan Regien Neuman en ondergetekende. Het contactadres van de
werkgroep is veranderd en luidt nu:
Ewald van \·Jees,
Essesteynstraat 5,
2272 XT Voorburg,
tlf. 070-86.84.60.
Op de vergadering waren deze keer
35 personen aanwezig, We nemen aan
dat dit niet alle jongeren van D'66
zijn en hopen dus dat we bij de
volgende vergadering ook dié jongeren ontmoeten die tot nu toe niet
konden komen. De reiskosten kunnen,
als dat strikt nodig is, vergoed
worden en je hoeft heus niet actief
lid van een sub-werkgroep te worden
(liefst w~.want de sub-werkgroepen
zitten te springen om leden).
Mocht je er eerst iets meer over
te weten willen komen, bel mij op.
Jullie zijn allemaal van harte
welkom!
Agendapunten voor de volgende vergadering op 19 januari 1980 dienen
uiterlijk vóór 30 december a.s. te

De in september j. l. gestarte
werkgroep blijkt zich in tamelijk
grote belangstelling te mogen verheugen. In een drietal oriënterende
bijeenkomsten is inmiddels een
groot aantal aspecten van de problematiek aan de orde gesteld.
Terwille van een effectieve werkwijze is er nu een onsplitsing gemaakt in drie subwerkgroepen
Eén gaat zich voornamelijk bezig
houden met politieke en staatsrechtelijke punten (formele veranüJoordelijkheden en partijverhoudingen).
Een andere met nieuwe parlementaire
middelen en verbetering van de technische mogelijkheden.
De derde subgroep zal zich vooral
richten op de maatschappelijke en
economische factoren die van belanq
zijn voor de nasitie en het functiÖneren van het. Parlement: invloeden
van de verzorgingsstaat', van de
hoogte van de overheidsuitgaven,
van de stagnerende economische
groei, etc. daarnaast de macht van
belangen- en pressiegroepen en,niet
te vergeten, de media.
Vooral (maar niet alleen) deze
laatste subgroep (maatschappelijke
en economische factoren) kan nog
enige versterking gebruiken.
Het is van het grootste belang dat
zoveel mogelijk D'66-ers meedenken
en meepraten aan zo'n belangwekkend
onderwerp als de parlementaire
democratie in de nabije toekomst!
Voor inlichtingen en opgave voor
deelname kunt u zich richten tot:
Bob van den Bos, voorzitter,
tlf ,070-648214,
of tot Tjeerd Jansen, secretaris,
tlf,070-275760
Overwin onnodige schroom.
De partij heeft u nodig~
Bob van den Bos.
WERKGROEP FISCALE ZAKEN
De Werkgroep Fiscale Zaken zoekt
nieuwe leden. Belangstellenden kunnen
voor nadere informatie contact opnemen met de coördinator van de werkgroep: Do uwe van der ~lerff,
Lange Jansstraat 47,
3512 BA Utrecht.
tel. 030- 31 71 05 (huis)
03404- 19884 (werk).
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WERKGROEP

STAATSRECHT EN BINNENLANDSE ZAKEN

De werkgroep vergadert op de volgende dinsdagen:
11 december 1979
15 januari 1980
19 februari 1980.
Alle verqa~eringen beginnen om 19.30
uur en worden gehouden in het
gebouw van de Tweede Kamer, Binnenhof
5 te Den Haag.
Gedurende de komende maanden maakt
de werki]roep een ontwerp voor het
hoofdstuk Binnenlandse Zaken van het
nieuwe verkieziniJSprogram.
Nieuwe leden zijn welkom. Zij kunnen
zich ongeven bij ondergetekende.
Ronald L.M. Verhagen,
BleulandweiJ 134,
2803 HH GOUDA.
LANDELIJKE
Hl

HE~KG~OEP VOLKSHUISVESTING
'1UI~1TELIJKE OflDENING:

'JPROEP
De eerstvol~ende vergadering is op
13 december a.s. in de Poort van
Kleef, t1ari aD l aats te Utrecht, aanvang 20.00 uur.
Aqenda: aktualiseren ~aragraaf Volkshuisvestino voor het nieuwe BeleidsTJrooran '81-'85.
~ij-vra~en hiervoor leden die in de
suboroe~ tekstwijzigingen kunnen
uitv1erken. Uitbreiding leden in onze
subgroen erfpacht is dringend gewenst.
Telefonisch aanmelden bij:
'tl\-1. T.F. de 1-Jillioen-Vriens,
tel. 02940- 15062 (kantoor) of
020 ~ 27 23 26 (huis).

PSVI D'66
Verslag re politieke kursus voor
D'66 vrouwen te Heeze op 5 en 6
oktober 1979 van W1a SchoonhavenOkken
Ondanks dat ik al vanaf 1968 lid
ben van D'66, was het toch voor mij
een hele stap om aan zo'n vrouwenkursus deel te nemen. Ik had wel
veel bestuurlijk werk gedaan, ook
binnen D'66, maar van echte politieke zaken had ik me vaak wat afzijdig gehouden. Voor mij was dan ook
het grootste pluspunt van het weekend te ontdekken, dat ik best ook
van veel dingen op de hoogte ben
en er met anderen over kan diskussieren. Door het praten met elkaar
ontdek je bij je zelf steeds nieuwe
dingen waar je wat aan hebt hetgeen
je dan in je eigen afdeling uit
kunt dragen. Volgens mij is er in
het weekend te lang stil gestaan
bij het onderwerp "Wat weerhoudt
mij ervan om aktief bezig te zijn

buitenshuis". De dames die aanwezig
waren hadden deze drempel reeds
lang geleden genomen. Wat niet weg
neemt dat het toch belangrijk is
om eens over allerlei dingen die
met de emancipatie verband houden
te praten. Ik zelf zit in een afdeling met alleen mannen, zodat het
het moeilijk is om dingen te veranderen opdat vrouwen beter funktioneren. Door dit weekend voel ik me
sterker in mijn schoenen staan.
Het was goed dat Bertie Sixma het
gesprek zaterdagmiddag ging ombuigen naar D'66 en politiek.
Want voor ons was het de bedoeling
om daar meer informatie over te
krijgen, en over wat we kunnen doen
om meer vrouwen te inspireren binnen D'66 aktief te worden. Door over
en weer wat suggesties aan te dragen
is hier uitgebreid over gediskussieerd. Aan echte politieke onderwerpen zoals aktiebeginselen en grondslauen van D'66 zijn we helaas niet
toegekomen. Ook lijkt het mij belangrijk om eens duidelijk te praten over de verschilpunten tussen
D'66 en andere politieke partijen,
zodat je dat zelf ook beter naar
buiten kunt brengen. Misschien zijn
dat onderwerpen voor een volgende
kursus waar ik me dan zeker 1veer
voor zal inschrijven. Voor mij is
het in alle opzichten een fijn en
leerzaam weekend geweest, en het
heeft me opgepept om me nog aktiever
voor D'66 in te zetten.

Notitie Volkshuisvesting, D'66
Voorburg, oktober 1979
- Nota woonwagenbeleid Hierden,
afdeling D'66 Wierden, november
1979
Graag zouden wij van de gemeenteraadsleden hun algemene beschouwingen ontvangen!
Tenslotte: Bij het PSVI is te
bestellen "De geschiedenis van
D'66". Voor f 15,- (1nclus1ef
verZendkosten) kunt u in het bezit
komen van deze 166 pagina's tellende historie. U ontvangt het boek
na overmaking van het bedrag op het
gironummer van de penningmeester
van het PSVI: 3909120.

NIBrUWS~:

uit de regio
RE GI 0

UT R E C HT

PROVINCIALE STATEN FRACTIE D'66
UTRECHT ZOEKT ONDERSTEUNING

De provinciale staten fractie van
D'66 Utrecht vraagt medewerking van
D'66-ers, die bepaalde onderwerpen
willen uitdiepen. Naast algemene
In december vindt de vrouwenkursus
onderwerpen wordt hierbij speciaal
in het noorden plaats, 1n februar1
gedacht aan:
in het oosten en in maart in het
- cultuurbeleid (b.v. notitie over
westen. Deze kursussen zijn al vol.
monumentenzorg),
Hebt u zich daarvoor niet opgegeven
- mil ie ube leid
maar hebt u wel belangstelling,
- ruimtelijke ordening,
bel dan op. Het is misschien moge- landbouw,
lijk bij voldoende belangstelling
- verkeersveiligheid,
een extra kursus te organiseren.
- fietsen/wandelpadenplan,
Kaderkursus
- recreatie vlak bij huis,
De kaderkursus in het westen in
- sociaal-economisch beleid (b.v.
december vindt plaats op 8 december
werkgelegenheid).
en 14/15 december (dit in verband
Door
het
maken
van
notities op bove~
met het kongres op 1 december).
In januari organiseren we een extra · genoemde ~ebieden is de fractie in
kaderkursus in Utrecht. Wie daarvoor staat om beter onderbouwd te werken.
belangstelling heeft kan zich opgeNadere informatie en opgave bij:
ven bij het PSVI.
Emar F. Vogelaar (fractiemedewerker),
Jon~erenkursus
Marskramersbaan 17, Bunnik,
De JOngerenkursus in Roderesch is
tlf.03405-4260 (privé) en
nog niet helemaal vol. Er kunnen
030~515041 {werk).
zich nog mensen opgeven.
Bij voorbaat reeds mijn hartelijke
Infocentrum gemeenteraadsleden
dank,
In ons bez1t z1jn de volgende nota's
Emar F. Vogelaar, Bunnik.
- De burgers dichter bij het bestuur! Een nota over voorlichting
door D'66 Emmen maart 1979
- Sociaal Cultureel Centrum NaaldR E G I 0 N0 0 R D- B R A B ANT
wijk, de aanzet tot een sociaal
cultureel beleid, Werkgroep
Progressief Naaldwijk,juni 1979
Het secretariaat van het regio- Apeldoorn, doe je wat aan woningbestuur Noord-Brabant wordt gevoerd
isolatie? Gemeenteraadstraktie
door:
D'66 Apeldoorn, maart 1979
Maurice Witsema,
- De Markerwaard, een discussie
Akeleilaan 1, 5582 GG Waalre,
meer dan waard! 0'66 afdeling
tlf.04904-2372.
Lelystad

1!1Jlil
~
(ADVERTENTIE)

EGI 0

GE L DE RL AND

1 4 seotember j.l. werd de afdeling
1mmelo' en Keppel van D'66 opgericht,
)or afsplitsing van de afdeling
)St-Gelderland.
!n afvaardiging van het regiobestuur
~s bij de oprichtingsvergadering
~nwezig, alsmede Jan Veldhuizen als
astspreker.
)t voorzitter werd gekozen:
nne E.N. Dijkxhoorn-Hacquebard.
evens werden gekozen tot bestuurseden:
ans Herberts (penningmeester) en
en Scholten (secretaris).
e nieuwe afdeling hoopt door haar
ctiviteiten bij te dragen aan de
roei van D'66 en de verwezenlijking
an haar doelstellingen.
~ afdeling heeft het plan om deel
:e nemen aan de l)emeenteraadsverkie:ingen van 1982.
iecretariaatsadres:
lal kenbos 17, Hoo(]-Kepoel,
:lf.OS348-1732.

REGIO OVERIJSSEL
Het regiobestuur deelt de Overijsselse
leden mede dat de 5e AlgeMene Regio
Vergadering, zoals in de oktoberDemocraat was aangekondigd, op zaterdagmiddag 8 december te Almelo is
uitgesteld!
Een nieuwe uitnodiging met datum en
agenda zal tijdig in de Democraat
worden geplaatst.
ZUID-HOLLAND
-~~~~Ç!E~I!~~~~~~~Q~E

Woensdag 28 november a.s. zal voor
de regio Zuid-Holland de emancipatiewerkgroep worden opgericht. De bijeenkomst wordt gehouden ten huize
van Margriet Brugman, A.Schweitzerlaan 6, Benthuizen; aanvang 20.30 u.
Voor nadere informatie kunt u bellen
met Margriet Brugman (tel.079-310970)
of met Marijke Balk(tel .079-312679),
beiden nà 16.00 uur te bereiken.

0'66-BU RG EM EESTERS

lnlangs is de benoeming bekend genaakt van het D'66-lid Barend Ferman
tot burgemeester van Muiden-, waar hij
lp 17 december a.s. wordt geïnstalleerd. Momenteel is de nieuwbenoemde
ourgemeester nog werkzaam op het t1inisterie van Verkeer en Waterstaat.
Kort tevoren werd het aantal D'66burgemeesters plotseling uitgebreid
doordat Jan Kok, burgemeester van
Reeuwijk, zijn lidmaatschap van de
'VD opzegde en zich aanmeldde als
1id van D'66. Een duidelijke stap,
die er geen twijfel over laat bestaan, dat er voor vooruitstrevende
VVD-ers slechts één redelijk alternatief bestaat. Wie volgt?
Door deze beide feiten is het aantal
D'66-burgemeesters van drie tot vijf
gestegen. Op zich een verheugend verschijnsel, maar nog steeds een forse
onderbedeling van de vierde partij
van ons land. Nog afgezien van de
mooie verkiezingsvoorspellingen van
de laatste maanden en de fraaie resultaten van de Europese verkiezingen en van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen, staat het aantal
burgemeesters in geen enkele verhouding tot de resultaten van Tweede
Kamerverkiezingen van 1977. Vijf
burgemeesters in ruim 800 gemeenten
is slechts 0,6%. Ruim 106.000 inwoners van Nederland worden nu bestuurd door een D'66-lid. Dit aantal
inwoners is slechts 0,76% van de Nederlandse bevolking, terwijl wij
toch minimaal 5,4% van de kiezers
vertegenwoordigen. Volgens dit
percentage zouden ruim 750.000 inwoners een D'66-burgemeester moeten
hebben.

·door Frans Rogier

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Commissarissen van de Koningin
moeten er nu toch langzamerhand
serieus werk van maken om deze
forse achterstand weg te werken. Er
zijn capabele D'66-kandidaten en er
zijn regelmatig vacatures in plaatsen, waar D'66 een behoorlijke
kiezersaanhang kan aanwijzen. Dit
geldt in nagenoeg alle provincies
maar ook in de provincies NoordBrabant en Limburg, waar het CDA
nog steeds fors overbedeeld is, en
voor de provincies Groningen en
Drenthe, waar de PvdA aardig overbedeeld is.
Opvallend is voorts, dat 0'66 in
Utrecht, waar bij de kamerverkiezingen 6,6% van de kiezers D'66
stemde, geen burgemeestersposten
meer bezet.
Een vluchtige blik op het vacaturelijstje roept de vraag op, waarom
er geen D'66-burgemeester kan worden benoemd in bijv. Oasterbroek
(Groningen), Roden (Drenthe),
Markelo (Overijssel), IJsselstein
(Utrecht) Noordwijkerhout (ZuidHolland), Westvoorne (Zuid-Holland)
Halsteren (Noord-Brabant) en vooral
in Lelystad, waar D'66 zo'n overweldigend succes bij de recente gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald {18,4%).
Zelfs wanneer in al deze gemeenten
een D'66-burgemeester zou worden
ben?emd, zou nog slechts 1,6% van
de 1nwoners van Nederland door een
D'66-er worden bestuurd. Dat lijkt
toch niet teveel gevraagd in vergelijking met onze sterker stijgende
aanhang!
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TWINTIG DISCUSSIEPUNTEN OVER
KE~N~IAPENS, door drs.J.G.Siccama.
Onmisbaar om een goed inzicht te
krijgen in alle aspecten van het
kernwapenbezit. Bij elk aspect
worden argumenten, tegenstrijdigheden en dilemna's overzichtelijk
gepresenteerd. Geschikt als leidraad
voor groepsdiscussies.
Verkrijgbaar bij het Nederlands
Instituut voor Vredesvraagstukken
(NIVV), postbus 85581, 2508 CG Den
Haag, à f 2,50 + f 1,70 portokosten
{bij 5 of meer exemplaren geen verzendkosten). Tlf.070-469412.
Over het vraagstuk van de kernbéwapening zijn voorts o.m. nog verkrijghailr:
'
J\NGST ALS RAADGEVE~,
door
S. Rozemond (geschikt voor o.m.
lessen maatschappijleer).
Per oost f 3,50 {bij 10 exemplaren
f 2,50 per stuk). Ook verkrijgbaar bij de boekhandel en de
Staatsuitgeverij.
SALT-2 EN DE WESTEUROPESE
VEILIGHEID, NIVV-reeks 20,
door F.M. Roschar.
Per oost f 9,70. Ook verkrijgbaar
bij de boekhandel en de Staatsuitqeveri j.

It

..

,;:

I:_

i

Ik wil graag een tweetal kanttekeningen plaatsen bij de presentatie
van kandidaten voor het dagelijks
bestuur op het afgelopen congres.
In de eerste plaats vind ik een mondelinge presentatie van twee minuten te kort. Voor een "bekende"
D'66-er mag het voldoende zijn, van
andere kandidaten kan men in die
tijd geen goed beeld krijgen, hetgeen nadelig voor hen kan zijn.
In de discussie over de commissie
interne kandidaatstelling kwam vooral de behoefte aan goede en volledige informatie over kandidaten naar
voren. naartoe behoort m.i. ook de
mondelinge presentatie.
Driehonderd worden in de Democraat
is voor mij onvoldoende. Ik wil met
name van kandidaten voor dit soort
functies ook horen zeggen wat ze
voorstaan.
Dat laatste brengt me op mijn volgende opmerking. Ook de discussiemogelijkheden met de kandidaten
vond ik beneden de maat, zowel wat
de gelegenheid ervoor, als wat de
bereidheid van de kandidaten daartoe
aanging. We hebben in het verleden
toch afgesproken, dat er ruime mogelijkheid moet zijn om de kandidaten
"aan de tand te voelen"? Ook dat
behoeft verbetering.
Marie-Louise Tiesinga.
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STA MIDDEN IN DE WERELD.
edere zaterdag de wereld wn mense11 en dinge~z in Parool PS, cm
rijk ger~rieerde bijlage 1m1 Het Parool, 1marin ook is opge~wmen
Parool I#rk. Met exclusieve i1lfclvierf'!, heldere beschouwingen,
1mt dichterlijke mijmeringen e11 zomaar aardighedm tussmdom:
Met kunst, sport e11 spel. A1et tJee! pcrsolleelsadvel1mties. V(Jor elk
zmt zvils. Ttám Het Parool is ce11 krant die midden ilz de wereld staat.
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LEESHET B~

Elke weck 5 vcrschillende bijlagen (Sport. vnjc tijd, kunst,
weekend. werk). Zes dagen per week het laatste
nieuws uit alle hoeken van binnen- en
buitenland. Exclusieve artikelen en
series. Economische en financiële
berichtgeving. Radio- en tv- programma's. Tcveef om op te noemen.
Lees 't zelf. In dat complete en eerlijke
avondblad: Het ParooL

~~~~~~:

r-----------------~---1-

I Driewekenvoorf3,15.
a.
• I 0 Bezorg ITliJ Her Parool 3 weken voor f 3.15.
__
I 0 Noreer ITllj meteen als abonnee. De eerste twee weken kriJg
I ik de krant dan zelfs helemaal gratis.
Ik betaal:O Per maand (alleen automatisch) f 13,68
0 Per kwartaal f 41,05 0 Perjaar f161,70
Aankruisen wat de bedoeling is. U hijgt een acceptgirokaart thuis.

Naam: ...
Adres:.
Postcode: ..

. .... Plaats: .....

Gironummer: ...
Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Het Parool.
Antwoordnr. 2470, 1000 PA Almterdam. Bdlen kan ook: 020- 'J14400.
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DEMOCRAATJES
n de Democrant/Alkmaar kwam ik een
oroep tegen van Ineke van der Steur
mrleel te nemen aan de provinciale
erkgroep emancipatie, die in Noordollànd werkt gedeeltelijk ter onderteuning van de Statenfractie, maar
ie zich ook met allerlei andere
roblemen op dit terrein bezie:~ houdt.
e werkgroep komt gelukkig aardig
an de grond. Hooelijk is dit in
ndere Qrovincies ook zo. Er kan niet
enoeg aandacht aan emancipatie woren besteed: No~ veel te vaak is het
en "sluitstuk" in het beleid van
racties op provinci~al en gemeenteijk niveau.
o het congres hoorde ik tot mijn
enoeqen dat er binnenkort een soort
afstemming" over dit onderv1er!1 tusen vertegenwoordigers in staten en
emeenteraden zal plaatsvinden.
n de rubriek "Gehoord" van
'Oliohant/Amsterdam: (van de fracle) hik w1l hulde uitbrengen aan
nze afdelingsvergadering voor het
n de grond slaan van de D'66rondslagen" en (op de afdelingsveradering) "d'Oliphant is een goed
eesbàar blad, geschreven in begrijelijke Nederlandse taal. De Demo-.
raat daarentegen bevat zoveel art1.elen met een moeilijk taalgebruik,
~ardoor zijn veel leden verhinderd
ennis te nemen van de bedoeling en
~ boodschap van het artikel".
laarvan akte.
n de nieuwste Drenthse Democrant
!en prima art i ke 1 "f1oderm se ren kern~pens, een keuze?" van de hand van
lan ~ulder. Hij zet de zaken nog
~ns even voor ons op een rijtje en
:omt voor zichzelf tot een voorlepiIe standpuntbeoaling. Het zou te ver
'Deren oo deze plaats hierop nader
n te gaan, maar wie zich serieus
~orbereidt oo het congres van 1 de:ember a.s. moet zeker kennis nemen
ran t1ulders bijdrac:~e. (Tel. redaktie:
15926 - 1960).
:n het Regionieuws/Gelderland een
;tukje over het "voeden" van en de
:erugkoppeling door Adviesraadsleden
!ie afdelingsvergaderingen in de
·egio zouden moeten bijwonen zodra
!r ondervierpen op de agenda staan
!ie ook landelijk van belang zijn.
)'66 Geldermalsen heeft een Inspraaklota gepubliceerd. Warm aanbevolen!
tnlichtingen: Werkgroep 2000, tel.
)33 - 24244.
[n de Nieuwsbrief/Groninqen een arti(el van D1ck Pegtel d1e schrijft
Jver zijn ervaringen als regio HBIid in het afgelopen jaar. Aardig
1oor wie vues oo zo'n functie heeft.
iet is een niet' geringe taak wil men
tls regio HB-lid optimaal functioneren en. volgens Pegtel zijn we er nog
lang niet, want de regionale inbreng
Is op een uitzondering na helaas nog
vee 1 te beperkt.

Eveneens wordt in deze Nieuwsbrief
de vraag qesteld: wie kan no~ statenlid ziJn? Statenlid Gerrit r1ik
doelt daarbij op de geweldi~e hoeveelheid tijd die het statenlidmaatscha!'J D!'JSlokt, zonder dat daar
bezoldi~ing teqenover staat.
Over bezoldiging gesnroken: in de
Groene Landsmeerder rekent Ad van
Thiel ons voor dat een gemeenteraadslid voor een dubbele werkweek
netto onqeveer f 300,-- ontvangt.
"Probeer .. daar maar eens van rond te
komen", zegt hij. "Toch proberen
steeds meer gemeenteraadsleden het.
Wil je namelijk 90ed functioneren
als raadslid, dan lukt het niet meer
het lidmaatschao van de gemeenteraad
te combineren met een normale baan."
Hij citeert voorts de PvdA-er Wim
Polak die onlangs heeft gezegd:
" .•. Als de gemeenschan niet bereid
is betere condities te stellen,
selecteert ze haar eiqen bestuurders
Een negatieve selectië die haar elk
recht van kritiek ontneemt."
Citaat uit het Afd.bulletin/Helmond:
een echte Brabander zegt: "een goeie
verstaander heeft maar een halve
liter nodig", en zo is 't.
Drevel is de naam van de nieuwe
tweemaandelijkse uitgave van D'66
Noord-Holland. Zestien pagina's
groot en in kleine, doch duidelijke
lettertjes. Op A3 formaat kan er zo
een grote hoeveelheid informatie de
regio bereiken. Succes redactie!
En .... Noordhollanders, maak dat
tientje nog even over voor u aan uw
sinterklaasinkopen begint!
Nieuw is ook het Democatern/Rijswijk.
Fijn afdelinq Rijswijk dat u in
staat bent zo'n smakelijke periodiek
on poten te zetten!
De afd. Lelystad oublieeerde onlangs
de nota "De Markerwaard, een discussie meer dan waard!" De nota is het
bestuderen meer dan waard.
Te bestellen bij L. van WingerdenVisser, tel. 03200- 26730.
Leuk om te lezen zijn altijd de
interviews met D'66 in vertegenwoordioende lichamen.
Zo las-ik in de Voorburgse Democraat
over een gesprek met Riet Krol, die
voor 0'66 in de raad van Voorbur~
zit. Als haar echter wordt gevraagd
naar het contact naar buiten, met
de Ders, antwoordt ze: "De pers,
nee daar heb ik geen contact mee".
Dat is iets waar ik niet bij kan.
Hoe bedrijf je nolitiek zonder dat
deoers zich met jou bemoeit, Riet?
"Ik. vind het jammer" , zegt Riet Kro 1 i
"dat de meeste vrouwen denken dat
politiek een mannenaangelegenheid
is, dat moest maar gauw veranderen".
Dáár ben ik het roerend mee eens.
Verder ontving ik nog van Aart
Resoort een verslag van de 0'66
subregio Zuid-Limburg over de oeriade aug. '77-febr. '79. Zeven blad-

zijden lang. Als je dat zo leest
dan denk je toch: wat wordt er toch
veel gedaan in D'66!
Dan is er, beste democraten, een
afdeling in een lommerrijke omgeving,
die uit een enveloppe van het landelijk secretariaat de post haalt,
zijn afdelingsblad erin stopt en het
qeheel weer oost met het opschrift:
retour afzender.
Ik denk niet dat dit de vindingrijkheid van de mens is die we bij D'66
bedoelen!
Tot slot herinner ik er graag de
redacties nog een keer aan, dat ik
uw nieuwsbrieven en kranten graag
op mijn privé-adres ontvang om er
zo snel mogelijk kennis van te kunnen nemen. Ook Arthie Schimmel ontvangt graag een exemplaar voor het-:::.:.:
PSVI-archief.
Tot de volgende keer.
r1arie-Louise Tiesinga,
Bazuinhof 2,
1544 XN Zaandijk.

MENSENRECHTEN
SOLIDARIDAD
Laan van Meerdervoort 148
Den Haag, 070-655207
In de nieuwe brochure "Uit het slop"
wordt het lot beschreven van de kr<"'>
bewoners in Latijns-Amerika.
·
De brochure is te bestellen via
antwoordnummer 180, 2500 WL, Den
Haac:~. Prijs f. 4,50 (excl.verzendkosten).
ANTI APARTHEIDSBEWEGING
NEDERLAND
Postbus 10500
1001 EM Amsterdam
In het kader van haar langlopende
kampagne Onderwijs tegen apartheid
heeft de Anti Apartheidsbeweging
Nederland besloten om in aktie te
gaan voor de Solomen Mahlangu Vrijheidsschool. De beweg1ng vraagt financlele steun voor deze aktie.
Giro 580900.
STICHTING l·JAAKZAM1HEID
PERSOONSREGISTRATIE
Postbus 711
1000 AS Amsterdam
In het kader van de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie
wordt 7 december in het gebouw De
Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam,
aanvang 20.00 uur een avond belegd
met als spreker Robert Jungk, auteur
van het boek De Atoomstaat.

-----------------------NIEUW TIJDSCHRIFT :
ARBEID EN MILIEU
Beain oktober is het eerste nummer
van een nieuw tijdschrift uitgekomen:
Arbeid en Milieu.
Arbeid en Milieu (A&M) wil functioneren als platform voor discussie
over de gezamenlijke problemen v~n
de arbeid en het milieu, zowel b1nnen als tussen "de" arbeidersbeweging en "de" milie~~e~eging ...
Uitgangsount daarblJ 1s de v1s1e_dat
de beide bewegingen de laatste t:en
iaar naar elkaar toe zijn gegroe1d
~n in de komende tijd ook meer zullen moeten samenwerken, omdat het
tegelijk bestaan van een economische
,.,~en een milieucrisis Ofl langere ter,' :mijn maar langs één weg kan worden
bestreden: een overgang op een oroductie en consumptie die maatschappelijk zinvol is en het milieu niet
overbelast.
A&M wordt uitgegeven door de Stichting Arbeid en Milieu, waarvan het
bestuur als redactieraad fungeert.
Deze raad is verantwoordelijk voor
het redactiebeleid, waarbij een gekozen kernredactie voor de uitwerking zorgt. In de redactieraad zitten - op persoonlijke titel ~ mensen
uit de vakbeweging, progress1ev~
partijen en onderzoeksgroepen d1e
zich met problemen van arbeid en
milieu bezighouden.
A&M kost per nummer (64 pagina's)
f 5,--. Een abonnement voor de eerste jaargang kost f 17,50 (alle 4
nummers) of f 13,-- v~~af nr. 2,
(dat in december verschlJnt):
Abonnementen zijn te verkr1Jgen door
~l een briefkaart met naam en ad~es te
~ sturen naar de Stichting Arbe1d en
Milieu, Dam 47, 4331 GG Middelburg.
(Van redactiewege bekort)
MOET D'66 WEL TEGEN
KERNENERGIE ZIJN?
Rekening houdend met de vele ontwerpresoluties tegen kernenergie die
zijn ingediend voor het oktobercongres - en die nu behandeld gaan
worden op 1 december - vraag ik mij
af of we wel oo de goede weg zijn.
Er is natuurlijk een begrijpelijke
wens bij velen in de partij om op
vragen als "en waar staat D'66 ten
aanzien van de kernenergie" een eenvoudig antwoord te kunnen geven.
Deze wens is des te sterker, omdat
men in Nederland kennelijk voor pr?gress i ef wordt versleten - vooral . 1n
de pers - als men .tegen kernenerg1e
is. Laten we niet in die fuik lopen
en als nuchtere partij die alles op
ziJn voors en tegens wil bekijken,
niet te snel ons oordeel vellen over
de hoogst gecompliceerde energiepol i ti ek.

BRIEVEN
Hier is des te meer reden voor nu
een unieke gebeurtenis in Nederland
gaat plaatsvinden: een zgn. Brede
Maatschappelijke Discussie (BMD), en
wel over (kern)energie. De regering,
in casu Economische Zaken, is schoorvoetend akkoord gegaan met zo'n discussie, al is nog niet duidelijk hoe
een en ander georganiseerd moet worden. Maar daar komt nog een debat
over in de Tweede Kamer. Hoe dan ook,
de bedoeling is dat door vele organisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden, gedurende een substantiële
periode alle voor- en nadelen v~n
verschillende energiesystemen, 1n het
bijzonder kernenergie, op een rijtje
worden gezet. Pas hierna vindt
besluitvorming door regering en
parlement plaats.
Onze Tweede Kamer fractie is zeer
aktief om te zorgen dat Economische
Zaken niet al stilletjes allerlei
zaken doordrukt waardoor vooruitgelonen wordt op de uitslag van de
di~cussie. Dit is broodnodi~ want
Economische Zaken heeft zijn standpunt al bepaald: er moet meer kernenergie komen in Nederland.
De orocedure voor de BMD kan, en
moet, zodanig zijn dat inderdaad pas
na die discussie besluiten worden
genomen. Het is niet uitgesloten dat
zo'n procedure wordt gevonden, middels een neutrale stuurgroep of wat
dan ook. Het idee van Jan Terlouw
voor een consultatief referendum laat
ik dan nog maar even buiten beschouwing.
Wat wil ik hier nu mee zeggen?
Wel 0'66 is altijd een partij gewee~t die erop heeft toegezien, en
toeziet, dat besluiten op de juiste
wijze en democratisch worden genomen.
Onder druk van D'66 en anderen komt
er nu een Brede Maatschappelijke
Discussie.
Nu moeten we niet dezelfde fout
maken die we terecht de regering
verwijten, namelijk al vóór~at de
discussie begint onze stell1ngen
betrekken, d.w.z. een u~tspraak doen
voor of tegen kernenerg1e.
.
Het soreekt vanzelf dat allerle:
aktiegroepen hun mening verkond1gen:
ten slotte zullen die vooral het
materiaal moeten aandragen voor de
discussie. Maar een polit~eke p~rtij
en zeker een partij als D 66, d1ent
pas nadat zoveel mogelijk informatie
is vergaard en geanalyseerd tot conclusies te komen.
Nu kun je wel zeggen dat deze informatie er al is, en al geanalyseerd
is door onze uitnemende werkgroepen
terzake maar in dat geval is ~en
Brede M~atschappelijke Discus~1e .
niet meer nodig (behalve als Je d1e
puur wilt gebruiken als een truc qm
gelijk te krijqen). Nu de BMD er wel
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komt en D'66 zich ~aarvó6r heeft
verklaard, dient D'66 daaruit ook de
consequenties te trekken, net z?als
we van de regering verlangen: n1et
vooruitlopen op het resultaat daarvan.
Dit kan niet anders betekenen dan
dat D'66 voorlooig geen uitspraak
doet over wel of niet kernenergie.
Dat betekent natuurlijk niet dat we
maar eens een oaar jaar gaan zitten
afwachten. Er is genoeg te doen.
In onze werkgroepen dient, gebruikmakend van de BMD, optimaal informatie te worden ver'zameld en, omgekeerd, toegespeeld naar de discussie
Alternatieven dienen te worden bestudeerd en procedureel moet ervoor
gezorgd worden dat in de Bt1D deze
inderdaad voldoende worden bekeKen.
Onderzoek naar alternatieven dient
gestimuleerd te worden, w.o. uiteraard besoaringen, etc. etc .•
Ons part~jprogramma biedt voldoende
aanknopingsnunten daarvoor. Vooral
de fractie zal er nauwkeurig op
moeten toezien dat de regering geen
trucs uithaalt en inderd-aad niet
vooruitloopt op de resultaten van de
Brede Maatschappelijke Discussie.
En teqen de tijd dat de BMD afloopt
dient. D'66 uiteraard wèl zijn conclusies te trekken. Maar niet nu.
Arend Meerburg.
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Begint de victorie in Lelystad op
7 november 1979, of was deze al vij\
maanden eerder begonnen bij de Eurooese verkiezingen?
Laten we daar maar niet over strijder
Feit is, dat de gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad de trend, zoals
die door Maurice de Hondt in de
VARA-Rode Haan-enquête werd bekend
gemaakt in nog positievere zin volger
Wij plaatsen het beeld van Maurice
de Handt samen met de verkiezingsresultaten in Nederland en in Lelystad:
'77 T. K.

Nederland
--------5,4
~~

'78 P.S.
5,2 ,,Jo
,.
'79 E.P.
9,03
"
'79 M.de
Handt H) 10,9 ~~

h~!~~!~9

7.9 %
9,9 0//0
13,00 7c
C'

~)

- 18,4 i~
De cijfers spreken voor zich.
Lelystad heeft 5 D'66 gemeenteraadsleden: Jo Bosma, Aleid Zuidema,
Hubert Fermina, Joke Huizinga en
Boudewijn Coppens.
Proficiat~

**)

Jan Veldhuizen.

Voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders waren dat verkiezingen
van de zgn. Adviesraad (ZIJP is
nog geen provincie).
Prognoses van oktober 1979.

L.L.

CONGRES 1 DECEMBER 1979

CONGRESAGENDA
voor de verlenging van de 25ste Algemene
Ledenvergadering van de Politieke Partij
Democraten '66, on zaterdag 1 december
1979 in De Flint te Amersfoort.
10.30 uur

1. Heropening door partijvoorzitter en
voorstellen van de congresleiding
2. Benoeming van notulen- en stemcommissie

HOE DE FLINT TE BEREIKEN?
Voor wie Qgr auto komt: op het kaartje ziet u de
omgeving vanaeTlint.. I•Je hopen dat het u duidelijk is.
Voor wie per trein komt: direct bij het station is het
beginpunt van alle lijnen van de stadsbusdienst, Van
deze blauwe bussen brengt lijn 6 u tot vlak voor de
deur. Vertrek van beginpunt: 5 minuten voor elk heel
en half uur.
"'OVÇI"J11CI

a.... ~horer
~mstf'ra...-

10.35 uur

3. Politieke moties inzake t1arkerwaard

11.00 uur

4, Politieke moties inzake Energie

12.00 uur

5, Overige algemene politieke moties
6, INLEIDINGEN over Defensie en Kernbewa~ening door:

12,30 uur
12.45 uur
13.00uur

a. Laurens Jan Brinkhorst, lid van de
Tweede Kamerfraktie D'66
b. Hein van Oorschot, vice-voorzitter
politiek van het Hoofdbestuur
c. Jan Glastra van Loon, oud-voorzitter
van het Hoofdbestuur

13.15 uur

LUNCH

14.15 uur

7, t1ot i es over Defensie en Kernbewapeni nCJ

16.15 uur

8, Sluiting van de Algemene Ledenvergadering door de partijvoorzitter

CONGRESMEDEDELINGEN
AGENDA
Op 27 oktober 1979 werd de 25ste Algemene Ledenvergacte·ri~g van 0'66 geschorst,omdat de ALV besloot een afzonderlijke congresdag op I december 1979 te besteden aan
het onderwerp Defensie en Kernbewapening en de overige
algemene politieke moties, waaraan oo 26 en 27 oktober
onvo 1doende aandacht kon vlorden bes tÈ~ed. om tot verantwoorde besluitvorming te komen,
Bijgaand is de congresagenda van deze verlen~ing vermeld. Wij hopen hiermede aan de wens van vele leden te
voldoen om aan deze zo belangrijke onden~erpen bijzondere aandacht en voldoende tijd te besteden.
Laat dit door een grote opkomst en actieve deelname
aan de discussie blijken!
STEt~RECHT

Evenals op het eerste gedeelte van deze ALV hebben
tijdens deze verlenging van het congres alleen de leden
die hun contributie over 1979 hebben voldaan, stemrecht
en dit kunnen aantonen door middel van hun lid~oat
schapskaart 1979.
Iedereen wordt dringend verzocht de lidmaatschapskaart
of betal inr'sbewijs mee te nemen, daar anders geen stemkaart mag worden uitgereikt. Ook op dit congres kunt u
uw contributie 1979 of 1980 voldoen.
.
Om vergissinnen te voorkomen zullen nieuwe stemkaarten
worden uitnereikt. Stemkaarten van 26 en 27 oktober
1979 zijn dus niet meer geldig!
CRECHE
Afhankelijk van de accomodatie en bij voldoende belangstelling zal er een crêche worden georganiseerd,
Hilt u v5ör 29 november laten weten aan_ het landelijk
secretariaat of u uw kiroderen meebrengt?

De Flint is gelegen in Amersfoort aan de Coninckstraat
60 en is zowel met openbaar vervoer als ner auto goed
bereikbaar. Bijgaand treft u een schets aan van Amèrsfoort en enige aanwijzingen om dit congrescentrum te
bereiken. ~-~2~~!-~~r~2fb!_~ll~~~-9~_i69~~g_ÇQ~i~fk
~h!t~~~!_!~-9~~r~!~~~J~9i~-~ij_b~!-Ib~~!~~-li9!J_~~~f-

e connres wordt gehouden.
.
------- De andere 1ngang wordt gebruikt voor de Stadshal, waar een ander èvenement
~
plaatsvindt.
·
Voor het congres van 26 en 27 oktober j. 1. hebben wij
op veler verzoek reductiebonnen van de NS laten drukken
en in de Democraat gevoegd. In verband met de vrij hoge
kosten die hieraan verbonden zijn, is besloten eerst de
evaluatie van dit exoeriment af te wachten, voordat het
herhaald wordt. Dientengevolge treft u in deze Democraat
geen reductiebon aan.
-------~----------

TOEGANGSPRIJS
De 0'66-congressen mogen zich weliswaar in een stijgende
belanostelling van de leden verheugen, maar de aan deze
congressen en vooral aan de voorbereiding ervan verbonden kosten nemen schrikbarend toe. Vooral de congresDemocraten en het congresboek worden steeds dikker,
omdat meer congresstukken, resoluties, moties en amendementen worden ingediend en dus moeten worden gepubliceerd. Deze kosten worden reeds jarenlang uit de congresbegroting en niet uit de normale deelbegroting Democraat
bestreden. Dit congres vergde tot nu toe reeds 32 Democraat-pagina's en 40 pagina's congresboek, hetgeen alleen aan drukkosten al ruim f 9000,- betekende. Hoewel
wij er ernstig naar gestreefd hebben om de kosten van
dit vervolgcongres te drukken, lukt het ons niet minder
dan f 7.500,- hiervoor uit te geven. Dit betekent helaas dat wij de toegangsprijs voor zaterdag 1 december
1979 wederom op f 15,- per oersoon moeten beoalen.
Wij hopen, dat de leden hiervoor begrip kunnen opbren~en.
do'orZezen naar volgende pagina

non ES

EN I\'1ENDEr1ENTEN
Hoewel dit vervolgcongres een voortzetting van het najaarscongres 1979 vormt en dientengevolge volgens het in
de Eerste Congres-Democraat gepubliceerde congresreglement de indienin~stermijn voor moties en amendementen
is gesloten, heeft het Hoofdbestuur reeds op 27 oktober
1979 meegedee 1d, dat a11 een voor de a1snog geagendeerde
ondervierpen nog mot i es en amende•. enten kunnen worden
ingediend. Dit houdt in, dat moties en amendementen die
betrekking hebben op andere onderwerpen, zullen worden
geweigerd.
Voor het agendapunt 6 - Overige algemene politieke
moties - geldt dit ook, zodat alleen moties over reeds
aangemelde onderwerpen - in de moties 60 t/m 67 worden geaccepteerd.
~Q~~l_9~-B~eeQ~!~9~~Q~~i~~i~-~l~-b~!-~QQf9~~~!~~~-~~~=
~Q~~~~-2~-l~9~~-~~~~-9~i~9~~9-~i~b-~ij_g~-i~9i~~i~9-~~~
~2!i~~-~~-~~~~9~~~~!s~_!Q!_b~!-~i!~~~!~-!~-~~~~~~~~-2~
!~-~QQ~~Q~~~-2~!_9~-~~b~Q9~li~s-~~~-2~-9~~9~~9~~~9~-2~:
9s~~~e~~-~~9~~2~-!~-~~~l_!iJ9_~~~9!·

:)loties en amendementen (bij voorkeur in getypte vorm,
zodat reproductie in oorspronkelijke vorm mogelijk is)
dienen ondertekend door vijf leden uiterlijk op woensdag 28 november om 17.00 uur op het landelijke secretariaat te worden ingediend.
Frans Rogier
Vice-voorzitter organisatie.

AGENDAPUNT 3

MOTIE

nr. 57

Indieners:
L.J. van der Veen e.a.
Woordvoerder:
L. J. van der Veen
Onderwerp:
~1arkerwaard
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
ïf't )Verwegende
~
dat in het beleidsprogram 1977-1981 ten aanzien van de
Markerwaard staat gefonnuleerd: " nog geen inpoldering"
dat in recente uitspraken van Tweede Kamerleden met
betrekking tot deze problematiek inpoldering van de
Markerwaard ten stélligste wordt afgewezen,
is van oordeel
- dat het standpunt van bovenbedoelde fraktieleden veel
verder gaat dan het op 4 en 5 februari 1977 in Utrecht
vastgestelde beleidsprogram 1977-1981
- dat voorts een zakelijke discussie over al dan niet
inpolderen binnen onze partij nog niet heeft plaatsgevonden
besluit
dattonder deze discussie het op dit moment niet zinvol
•is op dit cnngres een definitief standpunt te bepalen
draagt het hoofdbestuur op
op korte tennijn een commissie in te stellen, samengesteld op basis van deskundigheid t.a.v. de diverse facetten van deze problematiek. Deze commissie dient
tijdig voor het voorjaarscongres 1980 te Nijmegen met
een beleidsadvies over al dan niet inpolderen van de
Markerwaard te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE
nr. 58
Indieners:
M. Verwey e.a.
Woordvoerder:
~1. Verwey
Onderwerp:
Markerwaard
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat het beleidsvoornemen van de regering m.b.t. de
alsmede het Structuurschema Burgerlucht·
vaartterreinen binnenkort zullen worden gepubliceerd
dat het Structuurschema zal aangeNen; dat indien er
een Tweede Nationale Luchthaven (TNL) zal worden aan·
gelegd, de Markerwaard daarvoor de meest geschikte
lokatie zal zijn en zich derhalve over de noodzaak
van een TNL niet zal uitlaten
- dat in het beleidsvoornemen (waarschijnlijk) de i-npo~
dering van het MARKERMEER wordt voorgestaan
van mening
~1arkerwaard,

dat door de regering onvoldoende argumenten worden
aangedragen voor de i:npol dering van het ~1arkenneer
op grond waarvan een zo verstrekkende beslissing
thans kan worden genomen,
- dat op grond van de thans beschikbare gegevens de
aanleg van een TNL in de t1arkerwaard niet kan worden
gerechtvaardigd
- dat ook geen behoefte bestaat aanwezige natuurgebieden tegen zeer hoge kosten in andersoortige natuurgebieden om te zetten,
verzoekt de Tweede Kamerfraktie
zijn standpunt in overeenstemming met het bovenstaande
te bepalen,
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE

nr. 59

Indieners:
H. van Oorschot e.a.
I·Joordvoerder:
H. van Oorschot
Onderwero:
~1a rkerwaa rd
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat de regering onlangs een besluit heeft genomen
over de i npo 1der i ng van de t1a rkerwaa rd en dat dit besluit positief (althans vóór inpoldering) luidt
dat het D'66 beleidsprogram zich negatief over de inpoldering uitspreekt en dat deze lijn steeds en konse quent is vastgehouden
van mening
- dat het ~1arkenneer als natuurgebied en zoetwaterreser
voir van groot belang is
dat een dergelijke inpoldering een onomkeerbare hande
ling is, die slechts mag worden uitgevoerd als een
kosten-baten-afweging de inpoldering onontkoombaar
maakt
dat de zgn. baten van de inpoldering - landbouw - en
bosbouw~rond, ruimte voor woningbouw, een tweede nationale luchthaven en de werkgelegenheid - onvoldoende kunnen worden aangetoond en/of in strijd zijn met
het D'66-beleid
dat de aanleg van de t~arkerwaard bovendien ernstige
consequenties zal hebben voor de waterhuishouding
en de infrastructuur van Noordholland benoorden het
Noordzeekanaal

spreekt als haar mening uit
- dat de inpoldering van de Markerwaard ongewenst is
vraagt
de Tweede en de toekomstige Eerste Kamerfraktie dit
standpunt steeds en duidelijk te (blijven) verwoorden,
en gaat over tot de orde van de dag.

AGENDAPUNT 4

nr. 31

~10TIE

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

Piet van Baarsel e.a.
Piet van Baarsel
Energie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat het van belang is dat de Nederlandse consument zich
bewust wordt welke hoeveelheden energie voor de vervaardiging van produkten nodig is,
verzoekt de D'66-fracties in de Tweede Kamer en het
Europees Parlement
te bevorderen dat bij de etikettering van verbruiksgoederen een aanduiding wordt gegeven van de bij de
produktie cumulatief toegevoegde energie,
en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners
Wpordvoerder:
Onderwerp

Anton van Lijssel e.a.
Anton van Lijssel
Energie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat de beschikbare energie zo zuinig mogelijk moet
worden gebruikt,
dat de opwekking van elektriciteit enorme hoeveelheden
fossiele brandstof vereist,
dat een elektriciteitscentrale een grote belasting
voor het milieu betekent,
dat de producenten en leveranciers van elektriciteit
een monopoliepositie innemen, waarbij het winstoogmerk
een belangrijke plaats inneemt,
dat de elektriciteitsvoorziening wordt geregeld door
diverse samenwerkingsverbanden van een aantal gemeenten
en provincies,
dat daarop de eigen inwoners en hun vertegenwoordigers
nauwelijks en de overige inwoners van Nederland geen
enkele invloed hebben,
dat de gezamenlijke elektriciteitscentrales overkoepeld
worden door een soort gemeenschappelijke regeling op
landelijk niveau: de Samenwerkende Elektriciteits-·
produktiebedrijven N.V. (S.E.P.),
is van oordee 1

dat de gehele elektriciteitsvoorziening onder direkte
verantwoordelijkheid en kontrole van rechtstreeks en
demokratisch gekozen vertegenwoordigers dient plaats te
vinden,
verzoekt de Tweede Kamer fraktie
hiertoe de nodige stappen te ondernemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
De problemen rond de voorgenomen bouw van een nieuwe
centrale te Dordrecht ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening voor Noord-Brabant en Zuid-Holland maken
duidelijk dat het hier niet meer gaat om een zaak van
gemeentelijk belang.
De verantwoordelijkheid voor het al dan niet bouwen van
een dergelijke supercentrale kan niet langer bij de
gemeenteraadsleden worden gelegd, temeer omdat deze
over onvoldoende informatie kunnen beschikken en geen
enkele invloed hebben op alternatieve mogelijkheden, .
b.v. de bouw in een andere gemeente, van kleine cen- 1
trales ter benutting van de afvalwarmte.
t~OT

nr.
36
------

IE

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

Piet van Baarsel e.a.
Piet van Baarsel
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat in de toekomstige energievoorziening de mate van
beschikbaarheid van duurzame, voor het milieu en voor
de maatschappij aanvaardbare energievormen bepalend
moet zijn voor het energieverbruik,
dat, zolang problemen rond radio-aktief afval en veiligheid niet volstrekt toereikend zijn opgelost, niet kan
worden uitgegaan van een verdere bijdrage van kernenergie aan onze energievoorziening (dit geldt in versterkte mate voor een dicht bevolkt land met intensieff
bodemgebruik als het onze),
is van mening
dat daarom een uiterst effectief energiebesparingsbeleid
moet en kan worden gerealiseerd dat de ruimte schapt om:
- aan het uitstel van verdere toepassing van kernenergie
strikt de hand te houden,
- een uiterste in~panning te leveren voor het ontwikkelen en introduceren van andere energiebronnen,
- ons economisch bestel blijvend af te stemmen op een
laag gebruiksscenario,
is voorts van mening
dat ook in Europees verband t.a.v. de verdere toepassing
van kernenergie de uiterste terughoudendheid geboden is,
dat in ieder geval krachtig stelling moet worden genomen
tegen het realiseren van nucleaire projecten in dichtbevolkte gebieden in Europa,
dringt er bij de D'66-fracties in het Europees Parlement,
de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden
op aan
alles in het werk te stellen om in het beleid aan deze
opvatting recht te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.

25
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IE

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

MOTIE
P.A. van den Brandhof e.a.
J. Vis
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat in de toekomstige energievoorziening de mate van
beschikbaarheid van duurzame, maatschappelijk aanvaardbare energievormen maatgevend moet zijn voor het
energieverbruik,
van oordeel
dat de aan kernenergie verbonden prob l.emen en ris i ko' s
zo ver van een oplossing verwijderd zijn, dat kernenergie naar huidig inzicht niet kan worden aangemerkt
·!C)l s een aanvaardbare energievorm,
spreekt als haar mening uit
- dat daarom vooralsnog niet kan worden uitgegaan van
een bijdrage van kernenergie aan onze toekomstige
energievoorziening,
dat ook iedere aktiviteit die, direkt of indirekt,
een stap is in de richting van zo'n bijdrage moet
worden afgewezen,
- dat met hoge prioriteit moet worden gewerkt aan:
1. het realiseren van een uiterst effektief energiebesparingsbeleid,
2. het blijvend afstemmen van ons ekonomisch bestel
op een laag gebruik~scenario,
3. het ontwikkelen en introduceren van maatschappelijk a·anvaardbare energievormen,
dringt er bij de D'66-ers in vertegenwoordigende
lichamen op aan
zich ervoor in te spannen dat in het beleid aan deze
opvatting zoveel mogelijk recht wordt gedaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
~f'l
,.·\L.·

I MOTIE
I

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

B.S. Wilpstra e.a.
Jan Apotheker
Kernenergie

ne ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit
moment grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke
consequenties (b.v. bewaking), veiligheid en opslag van
radio-aktief afval de grootste problemen vormen,
dat op dit moment het risico verbonden aan het gebruik
van kernenergie onaanvaardbaar groot is,
besluit
ook indien praktische toepassing van kernenergie npdig
zou zijn, toepassing van kernenergie af te wijzen tot
dat de problemen rond kernenergie zijn opgelost,
en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

D.J. Ligterink e.a.
D.J. Ligterink
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 197Q,
overwegende
dat aan de kernenergie verbonden problemen en risiko's
voor maatschappij en milieu te groo~ zijn,·
is van mening
dat daarom niet kan worden uitgegaan van een bijdrage
van kernenergie (t.g.v. kernsplitsing) aan onze toekomstige energievoorziening,
verzoekt de D'66-frakties in het Europees Parlement,
de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden
om in het beleid aan deze opvatting recht te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
~1 OT

IE

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

Peter de Jong e.a.
Peter de Jong
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat de onlustgevoelens ten aanzien van de toepassing
van kernenergie in korte tijd snel zijn toegenomen, o.a.
door de gebeurtenissen in de kerncentrale te Harrisburg
in de Verenigde Staten, waardoor er nieuw inzicht is
gekomen in het gevaar dat kernenergie met zich meebrengt,
is van oordee 1
dat de huidige afwijzende houding van D'66 t.a.v. de
opslag van radio-aktief afval in zoutkoepels en de bouw
van nieuwe kerncentrales, verder moet worden aangevuld,
en spreekt zich uit
tegen alle toepassing van kernenergie in Nederland en
tegen deelname van de Nederlandse overheid aan kernenergie-projecten in het buitenland (behoudens zuiver
wetenschappelijk onderzoek) zolang er onvoldoende
garanties zijn voor onze veiligheid en voor die van
onze kinderen,
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE
Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

nr.
41
-----B.S. Wilpstra e.a.
Jan Apotheker
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
constaterende
dat in het europees programma in artikel 3.11.D. de
indruk wordt gewekt als zou D'66 in europees verband
een minder stringente afwijzing van kernenergie voorstaan dan in Nederland,
overwegende
dat een dergelijk verschil in standpunt niet acceptabe
is,
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besluit
artikel 3.11.D. van
en draagt het HB op
zin dat in europees
ingenomen tegenover
en gaat over tot de

MOTIE
het europees programm~ te schrappen
het artikel te herschrijven in die
verband een zelfde standpunt wordt
k~rnenergie als in Nederland,
orde van de dag.

MOTIE
Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

nr. 42
-----regio Zeeland
E. J. Grootaarts
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat energieopwekking door middel van atoomsplitsing
zeer vergaande veiligheidswaarborgen vereist,
dat deze vorm van energieopwekking voorshands vrijwel
onoverkomelijke afvalproblemen schept welke waarschijnlijk in de nabije toekomst niet zullen worden opgelost,
dat beslissingen over nucleaire technologie primair van
landelijk en internationaal belang zijn,
dat beslissingen over het voortbestaan van de kerncentrale Borssele pas genomen moeten worden na afloop
van de Brede ~1aatschappelijke Discussie,
dat stopzetting van de kerncentrale Borssele zeer
nadelige invloeden heeft op de financiële positie van
de provincie Zeeland,
besluit
de statenfractie van D'66 in Zeeland te adviseren het
voortbestaan van de kerncentrale Borssele te accepteren,
mits:
a. een voortdurende en gewapende bewaking van het
object wordt gegarandeerd,
b. een nationale of Europese onafhankelijke en periodiek wisselende procesbewaker in het vooruitzicht
wordt gesteld,
c. geen wezenlijke uitbreiding aan de functie van de
centrale wordt gegeven en de kapaciteit van de
opslagmogelijkheden van splijtstofelementen maximaal
wordt·uitgebreid tot 240 elementen,
d. niet getracht moet worden het voortbestaan van de
centrale langer te rekken dan strikt noodzakelijk is
(1990),
,e. de energieproductie, mede gezien de amoveringskosten, ekonomisch verantwoord blijft,
besluit tevens
op het volgende partijcongres het standpunt over het
gebruik van kerncentrales te formuleren,
besluit voorts
de D'66 fracties in de Tweede Kamer en het Europees
Parlement te verzoeken:
a. het bovengenoemde, aan voorvlaarden gebonden standpunt over de kerncentrale in Borssele over te nemen,
b. te bevorderen dat op Europees gebied en nationaal
geb·ied een onafhankelijk instituut wordt gevormd,
dat tot taak krijgt- met steeds wisselende mensen het op een juiste wijze funktioneren van de procesbewaking van kerncentrales en andere potentieel
gevaarlijke objekten, te kontroleren,
.en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

B.S. Wilpstra e.a.
Jan Apotheker
Kernenergie

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit
moment grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke
consequenties (b.v. bewaking), veiligheid en opslag
van radio-aktief afval de grootste problemen vormen,
dat de kerncentrale in Borssele dagelijks radio-aktief
afval produceert waarvan het probleem van de opslag
nog niet opgelost is,
I
dat de energievoorziening van deze centrale overgenomen kan worden door andere centrales,
spreekt zich uit
voor de sluiting van deze centrale,
en gaat over tot de orde van de dag.

f

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE II
De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in congres bijeen
op 26 en 27 oktober 1979 te Utrecht,
overwegende
1. dat het van essentiëel belang is dat de te houden
"Brede Maatschappelijke Discussie" over het energiebeleid als open en democratische meningsvorming een
wezenlijke bijdraged kan leveren aan de uiteindelijke
besluitvorming
van oordeel
2. dat de mogelijkheid van een gelijkwaardige inbreng
van verschillende alternatieven vanuit de samenleving gewaarborgd moet zijn
3. dat het overheidsbeleid gedurende de "Brede ~laat.J
schappelijke Discussie" op geen enkele wijze een
f ;
voorschot dient te nemen op de beantwoording van de principiële vragen die centraal moeten staan in de
discussie
4. dat de "Brede tlaatschappelijke Discussie", pas dan
een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming kan
leveren wanneer ook de maatschappelijke en economische uitgangspunten en implicaties van het te
voeren energiebeleid onderwerp van discussie zijn
5. dat een dergelijke discussie slechts zinvol is als
procedure en wijze van verwerking van de resultaten
daarvan goed zijn geregeld
voorts van mening
6. dat proefboringen voor de berging van radioactief
afval in de Noordzee hangende de "Brede Maatschappelijke Discussie" evenmin dienen plaats te vinden als
in de Noordelijke provincies
verzoekt de Tweede Kamerfractie met klem
7. zich voor de handhaving van deze uitgangspunten in
te spannen
besluit
op het voorjaarscongres 1980 uitvoering te geven aan de
motie Drenthe zoals deze op het congres te Zwolle dd
22 april 1978 is aangenomen, inhoudende dat een nadere
uitwerking van de ener~ie-paragraaf in het Beleidsprogram dient plaats te v~nden,
en gaat over tot de orde van de dag.
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MENDEMENT
Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

regio Zeeland
P. Scheele
Energie

Voorstel: HB-resolutie II, punt 4:
"dat de "Brede Maatschappelijke Discussie"
pas dan een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming
kan leveren wanneer ook de maatschappelijke en economische uitgangspunten en implicaties van het te voeren
energiebeleid onderwerp van discussie zijn"
vervangen door:
"dat de Brede Maatschappelijke Discussie pas
dan een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming kan
leveren wanneer ook de maatschappelijke en economische
uitgangspunten en implicaties de democratisering van
de energievoorzieningen, de bestaande kerncentrales en
• ~e. verrijkingsfabrieken de alternatieven voor energievoorzieningen onderwerp van discussie zijn."
toevoegen een nieuw punt:
"dat alvorens de Brede Maatschappelijke Discussie wordt gestart de uitgangspunten waarover gediscussieerd zal worqen parlementair behandeld en vastgesteld worden."
Toelichting: Democratisering energievoorzieningen:
Wezenlijke kenmerken van democratisering zijn onder
meer: dat aan het gehele volk invloed op de regering
wordt toegekend, ten aanzien van de energievoorzieningen geldt geen democratische besluitvorming.
De markt van energiedragers is veelal in handen van
particuliere maatschappijen. Het beheer wordt gevoerd
door semi-overheidsinstellingen die binnen hun statuten
veelal oligarchische clausules hebben opgenomen, ten
aanzien van wezenlijke besluiten.
Bestaande kerncentrales verrijkingsfabriek te Almelo
Alternatieven voor energievoorzieningen.
Deze punten spreken voor zichzelf:
Volgens de nota opzet Brede Maatschappelijke Discussie
is het in laatste instantie de zgn stuurgroep (3 on. •3fhankelijke personen) die, gegeven haar onafhanke1
lijke positie de concrete uitwerking van de Maatschappelijke discussie bepaalt. De parlementaire invloed op
de bepalingen van de uitgangspunten waarover wordt
gediscussieerd, is op deze wijze zeer gering.

is van oordeel
dat een verder geïnstitutionaliseerd onderzoek naar de
mogelijkheden van toekomstige samenwerking tussen
de drie partijen wenselijk is,
draagt het Hoofdbestuur op
de mogelijkheid te onderzoeken de genoemde contacten te
formaliseren, in die zin dat zij uitgebouwd worden tot
een gesprek onder verantwoordelijkheid van de hoofdbesturen, eventueel met inschakeling van de wetenschappelijke bureaus van de drie partijen, ter bestudering
van de overeenkomsten en verschillen in de partijprogramma's en een evaluatie daarvan ten aanzien van de
mogelijkheid van toekomstige samenwerking,
draagt het Hoofdbestuur oo
om op de volgende ALV, 25 en 26 april 1980 te Nijmeoen,
te rapporteren over de uitvoering van genoemde opdracht
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE

Indieners: J. Bijl e.a.
Woordvoerder: J. Bijl.
Onderwerp: progressief overleg.
De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
kennis genomen hebbend van het standpunt van het
Hoofdbestuur inzake het bewaren van de eigen identiteit
en het om die reden niet deelnemen in een samenwerkingsverband met PvdA, PPR en PSP,
overwegende
dat de politieke idealen van D'66 het best verwezenlijk1
kunnen worden in samenwerking met andere progressieve
partijen,
spreekt als haar mening uit
dat D'66 zijn onafhankelijke koers moet vervolgen, maar
dat de partij voor de komende verkiezingen de kiezers
duidelijk moet maken dat D'66 zich nauwer verwant voelt
met progressieve partijen dan met andere partijen,
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE
AGENDAPUNT 5

MOTIE
lndiP.ners: P.Scheele e.a.
Woordvoerder: P. Scheele.
Onderwerp: progressief overleg.
De ALV van D'66,·in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
kennis genomen hebbend van de informele contacten tussen politici van PvdA, VVD en D'66,
overwegende
dat de mogelijkheid van toekomstige regeringssamenwerking tussen genoemde partijen, waarbij de onvermijdelijkheid van regeringsdeelname van het CDA vervalt, in
principe als een positieve ontwikkeling in de politieke
partijverhoudingen moet worden beoordeeld,

nr. 61

nr. 6 2
------

Indieners: Ad van Tiel e.a.
Woordvoerder: Ad van Tiel.
Onderwerp: themacongressen.
De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 197g,
overwegende
1. dat met het groeien van het ledental door tijdgebrek
op ALV's belangrijke onderwerpen vaak niet meer de
aandacht krijgen die ze verdienen
2. dat er ook grenzen zijn aan het opnamevermogen van
D'66-congresgangers,
3. dat onderwerpen met een specifiek karakter vaak niet
te -vol gen zijn zonder voldoende bestudering vooraf·
4. dat_door tijdgebrek op ALV's het HB genoodzaakt is'
m?t1es, amendementen, beleidsstudies, enz. te voorZlen van het ste~pel "ontraden" of "overgenomen",
5. dat daardoor de 1nterne partijdemocratie geweld
kan worden aangedaan;
is van oordeel
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A. dat geen afbreuk mag worden gedaan aan het 0'66principe op ALV's: One man, one vote,
·
B. dat voor iedereen toegankelijke themacongressen over
speciale onderwerpen, de leden de gelegenheid geven
zich beter voor te bereiden,
C. dat themacongressen deALV's aanmerkelijk zullen
kunnen ontlasten,
0. dat moties en amendementen op ALV's belangrijke
instrumenten zijn in de handen van individuele leden,
afdelingen en regio's om op een democratische manier
tot besluitvorming te komen of deze te beïnvloeden,
E. dat het HB door moties en amendementen op ALV's te
voorzien van de kwalificatie "ontraden" of "overgenomen", een te zware druk legt op de besluitvorming;
besluit het Hoofdbestuur op te dragen
I. de wenselijkheid van themacongressen te onderzoeken,
II. de ruimte te scheppen voor discussie en duidelijke
argumentatie m.b.t. moties, amendementen, beleidsstudies enz., zodat de vaak erg summier toegelichte
aantekening "ontraden" of "overgenomen" achterwege
kan blijven en ALV's (en themacongressen) in mondigheid zelf kunnen beslissen,
III. het voorjaarscongres in de geest van deze motie
een voorstel te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.

t10TIE

nr. 6 3

Indieners: P. Poelmann e.a.
Woordvoerder: P.Poelmann.
Onderwerp: regionale omroep.
De ALV van 0'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
kennis genomen hebbend van de releidsbrief van de Minister van CRM inzake de financiering van de regionale omroep,
overwegende ·
- dat 0'66 reeds vanaf haar oprichting regionale omroep
als een positief middel tot democratisering en participatie van de burger heeft beschouwd,
dat de Kamerfractie van 0'66 altijd krachtiq de ontwikkel~ng van regionale omroep heeft bepleif,
dat voor de ontwikkeling en het functioneren van regionale omroep de onafhankelijkheid van het medium
gewaarborgd moet zijn,
dat dit het beste gerealiseerd kan worden door regionale omroep als zelfstandig onderdeel van het omroepbestel uit de omroepmiddelen te financieren,
is van oordeel
dat het regeringsbeleid inzake de regionale omroep niet
die waarborgen voor continuïteit en onafhankelijkheid in
zich sluit,
verzoekt
1. de Tweede Kamerfractie al het mogelijke in het werk
te stellen om de regionale omroep zo snel mogelijk
verder uit te bouwen als zelfstandig onderdeel van
het omroepbestel,
2. het Hoofdbestuur zo spoedig mogelijk in het beleidsprogram een onderdeel op te nemen over kleinschalige
media als uitdrukking van het democratiseringsproces
en de participatie van de burgers hierin,
en gaat over tot de orde van de dag.

tWTI E

Indieners: Coraline Boomsma-Bäcker e.a.
Woordvoerder: Coraiine Boomsma-Bäcker.
Onderwerp: instellen van een denkteam.
De ALV van 0'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende dat:
- een toenemend aantal signaien uit onze samenleving er
op wijst dat ernstige gevolgen van complexe en onderling samenhangende ontwikkelingen op sociaal-economiscl
en maatschappelijk gebied zich versneld aandienen,

- de complexiteit en d~ ondoor:ich~igheid van de zich
daarbij aankondigende problematiek een goed oordeel
en gefundeerd inzicht bemoeilijken,
- onze reactie daarop tot nu toe veelal bestaat uit het
instellen van ad-hoc werkgroepen of commissies met eer
beperkte opdracht, die hoogstens deel-oplossingen aar~.
dragen,
'
is van oordeel dat
gelet op het bovenstaande het dringend gewenst is d~t or.
een andere wijze dan via het vinden van deel-oploss1nger
door middel van deelcommissies of -werkgroepen, de complexe problematiek in haar 2~9§rli~9~-2~~§~b~~g moet
worden aangepakt,
spreekt als haar mening uit dat
- het derhalve dringend noodzakelijk is om zo spoedig
mogelijk te komen tot het instellen v~n een perma~ente
werkgroep van een zodanige samenstell1ng dat daar1n
alle betrokken disciplines zijn opgenomen,
- het bovendien gewenst zou (kunnen) zijn dat ook andere
politieke partijen aan deze werkgroep deelnemen,
·
verzoekt het Hoofdbestuur
- de totstandkoming van deze breed samengestelde werkgroep krachtig te bevorderen,
- de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre andere
politieke partijen in bedoelde werkgroep zouden
willen participeren,
- zo mogelijk op het voorjaarscongres van 1980 een
duidelijke en praktisch uitvoerbare taakomschrijving
aan de ALV voor te leggen
en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners: J. Apotheker e.a.
Woordvoerder: J. Apotheker.
Onderwerp: deelname actiegroepen.
De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
constaterende
dat het Hoofdbestuur tijdens de landelijke ~~ergiedag
te Gasselte op 2 juni 1979 op geen enkele WlJZe heeft
gereageerd op de gebeurtenissen die toen plaatsvonden,
overwegende
dat het voor de partij belangrijk is op manifestaties,
waarvan de strekking overeenkomst met de denkbeelden
van D'66, van haar belangstelling blijk te geven,
verzoekt het Hoofdbestuur
in het vervolg alerter te reageren op dit soort manifes
tati es,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Indieners: reqio Gelderland
Woordvoerder:
Onderwerp: jeugd-sport-paspoort.
De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
-dat sportbeoefening en sportorganisatie niet alléén
een zaak is van sportverenigingen,
- dat in een goed sportbeleid de individuele sportbeoefening een belangrijk aspect is,
- dat de recreatieve, individuele sportbeoefening in de
toekomst door meer vrije tijd zal toenemen,
- dat er een duidelijke relatie is tussen individuele
sportbeoefening en de volksgezondheid, .
-dat de zegswijze: "jong geleerd,oud gedaan" ook voor
de recreatieve individuele sportbeoefening geldt,
- dat voor jeugdigen en studenten allerlei niet eendui~ dige kortingen geld~n (chaos in tarieven en korti~gen
~~bij bv. zwembaden, ijsbanen enz.) en vaak ondoorzlchtig zijn,
- dat niet iedereen lid van een sportvereniging wil zijn,
is van oordeel
- dat er een jeugd-sport-paspoort dient te komen, hetwelk op dezelfde wijze kan functioneren als het CJP,
tenslotte overwegende
- dat van een JSP een stimulerende werking kan uitgaan,
- dat van deze stimulerende werking de exploitatielast
van diverse sport-accomodaties (b.v. zwembaden, ijsbanen) gedrukt kan worden,
- dat het particuliere initiatief direct op een JSP zal
inspelen door zelf nieuwe faciliteiten te scheppen,
- dat door een JSP meer doorzichtigheid in tarieven zal
komen.
vraagt alle geledingen binnen D'66 alles te doen om het
JSP te realiseren en
draagt het Hoofdbestuur op
deze activiteiten te coördineren en
draagt het Hoofdbestuur op
'l'~~en concept-tekst m.b.t. het JSP te formuleren voor het
verkiezingsprogram en deze tekst aan de ALV voor te
leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.

!

MOTIE

nr. 67

Indieners: A.R.P. Janse e.a.
Woordvoerder: A.R.P. Janse.
Onderwerp: kringloop.
.De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
- dat in de afvalstoffenwet over de dosering van rioolslib beperkende richtlijnen, zoals voorgesteld door de
Unie van Waterschappen, worden gehanteerd, die deze
doseringen toelaten van resp. 2 ton/jaar voor bouwland
en 1 ton/jaar voor grasland,
dat bij de vaststelling van die richtlijnen
rekening werd gehouden met de gehalten aan zware metalen, waaronder koper,
dat bij de toelaatbare hoeveelheid koper werd uitgegaan van maximaal toelaatbare doses van resp. 1 kg
koper/ha per jaar voor bouwland en 0.5 kg koper/ha
per jaar voor grasland,
dat bij de varkensmesterij gebruik wordt gemaakt van
veevoer 1~aaraan kopersulfaat wordt toegevoegd,

- dat een landbouwkundig verantwoorde dosering van
varkensmest (gebaseerd op de stikstof behoefte van
bouwland resp. de kalium behoefte van gras , volgens
de bevind;ngen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen), overeenkomt met een koperaanvoer van resp. 3 kg koper/ha per jaar voor bouwland
en 1 kg koper/ha per jaar voor grasland,
- dat uit cijfers blijkt dat de totale koperbelasting
in Nederland uit rioolslib afgezet in de landbouw in
1977 30 ton bedroeg en die uit dierlijke mest
900 ton,
-dat niet aannemelijk kan worden gemaakt, dat koper
uit rioolslib zich anders zal gedragen dan koper uit
varkensmest,
van oordeel zijnde
dat de kringloop-opvattingen welke centraal staan in de
afvalstoffenwet eveneens van toepassing geacht moeten
zijn op de plantevoedingsstoffen in dierlijke mest en
dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden koper deze
recirculatie op den duur zal belemmeren,
verzoekt
de Tweede Kamer-fractie te bewerken dat de regering ertoe wordt bewogen om door middel van geëigende maatregelen te komen tot een verlaging, resp. totale afschaffing van de toevoeging van kopersulfaat aan v.arkensvoe!·
en dit voorstel ook bij het Europees Parlement aanhang1g
wordt gemaakt,
en gaat over tot de orde van de dag.

JANITERlOUW
Zoals bekend: ons congres van 26 en 27 oktober is geschorst; het zal worden voortgezet op 1 december a.s.,
waarbij als hoofdpunt de kernwapens op de agenda staan.
Wellicht heeft het sommige D'66-leden verbaasd dat de
Tweede Kamerfractie niet heeft gewacht met het formuleren van een standpunt over het al of niet ~oderniseren
van de middellange-afstand kernwapens tot het congres
zich heeft kunnen uitsoreken. Niet omdat de kamerleden
niet zoud~n handelen u~t eigen verantwoordelijkheid
(zonder last of ·ruqgesoraak), maar omdat een advies van
de partij natuurlijk zeer welko~ zou zijn.
D~_reden is dat de fractie zich moest uitspreken,
tlJdens het debat over het NAVO-oeer-van de defensiebegroting. Het reglement van orde van de Twee~e Kamer
staat n~et toe dat men zich van stemming onthoudt.
Ieder l1d dat aanwezig is, is verplicht zich voor of
tegen een voorstel uit te sprkeen.
Hiermee is echter geenszins de zin aan de voortzetting
van het congres op 1 december ontvallen. De nartij kan
o.a. - het standount van de fractie beoordelen en
t?etsen aan het beleidsproqram van D'66;
z1ch uitspreken over nadere in- ·en aanvulling
van dat standpunt;
·
- een mening formuleren over een aantal asoecten
van de NAVO-beslissing, die in de loop van december moet worden genomen en over het standount van
de Nederlandse règering daarbij.
·
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Het standpunt waarop de fractie zich unanie~ heeft
verenigd, is verwoord in de volgende (verworpen) motie.
Motie van het lid Brinkhorst, voorgesteld 8 fiovember 1979:
"De Kamer, gehoord de beraadslaging;
overwegende,dat voorrang moet worden gegeven aan wapenbeheersing boven de invoering van nieuwe kernwapens
(vgl. motie Van der Stoel c.s. d.d. 13 februari 1979,
15300-V en X, nr.59);
voorts overwegende in dit verband,de noodzaak, gedurende
een in tijd beperkte periode zekere initiatieven te ontwikkelen, teneinde daardoor de verdergaande bewapeningsspiraal te doorbreken, terwijl daardoor de veiligheid
van het bondgenootschap niet wordt aangetast;
van mening, dat daarom thans een eenzijdige daad door de
NAVO moet worden gesteld in de hoop, dat de Sovjet-Unie
bereid is deze te beantwoorden door harerzijds ook over
te gaan tot een vermindering van haar middellangeafstands tactische nucleaire wapens;
voorts van mening, dat het niet alleen gaat om de Nederlandse veiligheid, maar ook om die van Europa;
verzoekt de Regering, in het NAVO-overleg het standpunt
in te nemen, dat:
1. thans geen besluit tot ·modernisering van nieuwe middellange-afstands kernwapens moet worden genomen;
2. een aanbod wordt gedaan aan de Sovjet-Unie, zo spoedig mogelijk.te komen tot onderhandelingen over vermindering van middellar.ge-afstands kernwapens;
3. aan de Sovjet-Unie zal worden meegedeeld, dat zal
worden besloten tot modernisering, indien er vóór de
voorjaarszittina van de NAVO van mei 1981 aeen resultaten zijn bereikt met betrekking tot de wapenbeheersinasonderhandelingen, o.a. over de voortgaande prod~ctie en invoering van de SS-20;
4. indien het bovenstaande niet tot resultaat leidt en
tot productie en stationering moet worden overgegaan,
een eenzijdig uit Nederland weren van deze wapens niet
verdedigbaar is;
en gaat over tot de orde van de dag.

TEGEN

MODERNISERING

VAN

KERN~APENS

Nu het vraagstuk van de moderniserino van de kernbewapening (zo heet dat althans) zich aan ons voordoet, is
dat voor yelen een reden om zi eh te verdiepen in het
bewapeningsgebeuren, dat bijna vanzelfsprekend nlaatsvindL
Dat in Nederland grote onrust over de neutronengranaat
ontstond en nu over de modernisering, is uitzonderlijk
voor Eurooa.
Voor D'66. i~ die herbezinning extra nuttig. Als partij
met vindingrijke oplossingen moete.n we toch iets anders
kunnen bedenken dan nu in ons Beleids~roqram staat over
die vicieuze cirkel die Oost-Westverhouding heet.
D'66 moet een aktieve en vindingrijke rol s~elen bij
het terugdringen van ons bewapeninssmechanisme, zonder
daarbij de veiligheid in gevaar te brengen.
Wat zijn de ingrediênten/achtergronden van dat denken?
In de eerste plaats dat mensen steeds ~n overal de
bewapeningsspiraal als een zinloze aktiviteit ervaren.
Dat is niet alleen maar een emotie, dat is voornamelijk
een kil feit en een aanklacht tegen de democratie.
En voor zover het al emotioneel is, waarom zou onze
bewapening alleen een zaak van rationele militaire
technici mogen zijn? Kernbewapening neemt hierin een
centrale plaats in, omdat het de meest desastreuze en
daardoor eigenlijk onbruikbare bewapening is die we
hebben.

In de tweede plaats bouwen we met de kernwapens een
wapensysteem op dat in strijd is met de opvattingen
van de NAVO over het gedrag van de Sovjet Unie. In die
doctrine zal de SU geen oorlog beginnen, maar mocht er
oorlog komen, dan zal men niet aarzelen deze tot en met
het bitterste einde, d.w.z. met strategische kernwapens,
uit te vechten ("het einde van de wereld", aldus
Kissinger en vele anderen). Als die doctrineopvatting
klopt, dan klopt ons wapensysteem niet. Wat moet je.dan
met "flexible response", tactische nucleaire warens,
enz.?
Niets, want daar~ee zul je de SU nooit stoppen.
Misschien klont de doctrine wel niet. Maar dän moeten
we met het Oostblok eigenlijk eerst die doctrine maar
eens bespreken en niet door een fout uitgangspunt ons
handelen laten benalen.
De wapenbeheersingsonderhandelinqen worden steeds als
argument gebruikt om door te gaan op de ingeslagen weg
Een schamel argument als we zien hoe moeizaam de besprekingen van wantrouwende defensiespecialisten verlopen,
hoe men moet vechten om te mogen ondertekenen, hoe zo' J:l'!
verdrag een handvat is om extra gelden in te zetten om~.l
technische snufjes te bedenken die buiten het verdrag
vallen. Met andere woorden de bewapening gaat doodgewoon door.
In de vierde plaats iets over de modernisering (of
liever: vernieuwing en uitbreiding) zelf. Deze is op
zich niet nodig. Ook onze oude snullen zijn nog zo talrijk en hebben zo'n overkill dat er in een kernoorlog
uitstekend mee gevochten kan worden. Zeker is het waar
dat het Oostblok in bepaalde sectoren beter uit de verf
komt dan de NAVO (bv. SS 20), maar diezelfde NAVO zegt
dat men niet oer sector precies in evenwicht behoeft te
zijn als er maar een globaal evenwicht is en als het
afschrikkinqseffect maar in stand blijft.
Ik heb wat voor de hand liggende argumenten bijeen gezet.
Ik heb niet gesproken over geldversoilling, de gigantische risico's, de ethische bezwaren en de nadelige
effecten voor de oplossing van wezenlijke internationale
problemen.
Maar wie een balans oornaakt moet wel tot de conclusie
komen, dat de huidige. politieke weg niet naar een oplossing zal leiden en dat het bovendien dringend nodig is
om een nieuwe koers uit te zetten
~· 1
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t1et moed en vindingrijkheid zoals onze Uitgangspunten
eisen.
Daarom moet D'66 de moed opbrengen om de modernisering
gewoon af te wijzen en de vindingrijkheid om naar andere
oplossingen te zoeken. Bij die alternatieven kan men
aan van alles denken: misschien conventionele bewapening, al mankeert daar ook het nodige aan, of - beter
nog - een zodanige belangenverstrengeling tussen Oost
en West dat oorlog onmogelijk wordt. Voor die alternatieven hebben we de nodige tijd. Wie dat niet gelooft,
krijgt die oorlog toch over zich heen!
En wat het D'66-standpunt betreft, het is een eenzijdige
stap, die binnen de NAVO en bjj de SU wat op gang moet
brengen. Iets dat anders ècht niét op gang komt.
Hein van Oorschot.

VREDE, VEILIGHEID EN

KERN~APENS

De ~erkgroep Buitenland en Defensie van ~'66 h~eft,
mede oo verzoek van de Adviesraad, een d1scuss1enota
opgest~ld over de problematiek van de kernwapens.
De enorme risico's en de afgrijselijke gevolgen, verbonden aan het speciale karakter van dit soort wanens,
vereisen de hoogste aandacht.

llli1ffil
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Hierbij stelt de werkgroen nadrukkelijk, dat het kernwapenprobleem-of zelfs de militaire veili~heid- niet
een op zichzelf staand probleem is, maar moet worden
bezien in het ~eheel van de verhoudingen tussen landen
en machtsblokken. Een werkelijk veiligheidsbeleid houdt
dan ook niet oo bij defensie, maar moet vooral ~ericht
zijn op het aanpakken van de oorzaken van conflicten,
door het verminderen van welvaartsonaelijkheid, het
bestrijden van misbruik van macht en het wegnemen van
wantrouwen en angst (rositieve vrede).
Alleen door onenheid, overleg en ontspanning- zoals in
de ~onferentie voor Veiligheid en Samenwerking in EUl·ooa
(CVSE) - kunnen de onderlinge betrekkin~en worden verbeterd en kan wederzijds een voor verdere waoenbeheersinq
en ontwanenin<J noodzakelijk beari'l en vertrouwen worden
gekweekt. De werkgroe9 heeft zich in haar nota vooral
<Jericht oo het vraa~stuk van de kernbewapenin<J in de
Oost-West verhoudin<J, omdat deze verhouding in WestEuropa een overheersende olaats inneemt.
-D~ nota neemt duidelijk afstand van de zan. koude oor:S-gsmentaliteit, waal·in de Sovjet Unie wordt af(]eschilaerd als de grote agressor.
Voor ~at betreft de militaire veilioheidssituatie is een
globaal evenwicht in de krachtsverhÓudina essentiëel
voor de hoofddoelstelling van het voorkomen van oorlog.
Dat betekent niet dat op elk gebied van de bewanening
een 1:1 verhouding moet worden na(]estreefd, maar dat een
situatie aanwezig is, waarin naar het gevoelen van geen
der partijen de één sterker of zwakker is dan de ander.
Hoewel de werkgroep het gevaar, verbonden aan de soecicieke eigenschapren bij een eventueel aebrüik van kernwaeens (straling, vernietigingskracht) volledig onderkent, meent de werkgroep dat kernwapens om hun afschrikkende werking vooralsnog niet kunnen worden gemist.
Eénzijdige al~ehele afstoting van kernwarJens wijst de
werkgroep af, met name omdat dat tot een grote onevenwichtigheid tussen NAVO en Warschau Pact zou leiden, die
destabiliserend is. Daardoor zouden vrede, veili(]heid en
onafhankelijkheid in een waagsch~al worden gelegd.
Volledi<Je afschaffing van kernwanens door Nederland is
evenmin aanvaardbaar, omdat in zo'n geval andere bondgenoten, zoals de Bondsrepubliek, deze taken zouden
~overnemen en het evenwicht binnen de NAVO zou worden
,.:~-~rstoord. Bovendien zou Nederland daarmee zijn stem in
net bondgenootschap verzwakken, zowel wat betreft het
kernwanenbeleid in het algemeen als speciaal t.a.v. de
wapenbeheersing en het terugdringen van de rol van de
kernwapens.
Afwijzing van de gedachte van algehele éénzijdige afsto'·ing van kernwapens betekent allerminst dat de werk(]roen
;e huidige situatie bevredigend acht. Integendeel: er
·oet - en kan - met veel grotere insoanning en kracht
,1orden gewerkt aan daad1verkelijke vermindering van de
afhankelijkheid van de kernwaoens, met als uiteindelijke
doelstelling: "Help de kernwaoens de wereld uit."
In een weloverwogen veiligheidsbeleid moeten, naast een
zeker evenwicht in de krachtsverhouding, gericht op oorogsvoorkoming, de doelstellinnen van wanenbeheersinG
~n terugdringing van de rol van kernwapens centraal staan. Deze doelstellingen zijn ook de minimale voorwaarde voor een succesvol wereldwijd beleid van niet_verspreiding van kernwapens.
Op wapenbeheersingsgebied is aratere vooruitgang in
!lliF~ en SALT noodzakelijk. Daarnaast moeten ook nieuwe
wegen worden ingeslagen, die niet zozeer Zijn gericht op
getalsmatige vennindering van dezelfde soort .eenheden,
als wel op vermindering van beraalde taken.
In de eerste plaats valt te denken aarïC!Te taken, waarvoor de andere partij het meest bevreesd is (offensieve
taken, first strike, verrassingsaanval).
Ook het instellen van kernwapenvrije zones - op den duur
ook in Eurooa - is een belangrijke stap in het proces
van wapen te heers i no..

Bij het teru(]dringen van de kernwapens moet een onderscheid worden gemaakt in de rol die deze wapens vervullen in gevechtskracht, signaalwerking als waarschuwing
voor verdere escalatie, en afschrikking.
De afschrikkings- en signaalfunctie is onder de huidige
omstandigheden onmisbaar voor het voorkomen van oorlog.
Wel moet echter de gevechtsrol van de kernwapens worden
beperkt. Voor de Nederlandse taken betekent dat, dat
de nucleaire taken van de NIKE-raket, van de vernielingsladingen (atoommijnen), van de onderzeebootbestrijding
en op langere termijn ook die van de artillerie worden
afgestoten en vervangen door conventionele systemen.
Afwijzin(] van de neutronenbo~, een tynisch gevechtswapen,
past in dit beleid.
Over het actuele 11 rob 1eem van de zgn. lgri j ze zone - het
vraagstuk van de toegenomen Russische dreiging op het
0ebied van de nucleaire middel-lange afstandssystemen en
de eventueel daaron door het Westen te geven reactie merkt de werkgroep op, dat deze ontwikkelingen het
s~reven naar terugdringing van de rol van de kernwapens
n1et gemakkelijker maken. Niettemin moet aan het terugdringinnsstreven worden vastgehouden en met name moet
worden qeorobeerd door onderhandelingen met de Sovjet
Unie het globale evenwicht te handhaven. Over de vraao
of uit een oog~unt van veiligheid en handhaving van het
evenwicht modernisering van de kernwapens v2~ ~e NAVO
noodzakelijk is, zal de werkgroe1 zich op korte termijn
beraden.
De nota is verkrijgbaar op het landelijk secretariaat
van D'66.
Werkgroep Buitenland en Defensie.

********~::+Ter nadere informatie aan de leden treft u hieronder
een artikel aan, dat wij met toestemming uit de NRC/
Handelsblad hebben overgenomen.
De redaktie.
ADVIESRAAD DEFENSIE AANGELEGENHEDEN:
KERNWAPENS

MODERNISEREN

"De Navomoet in december een besluit nemen tot oroduktie van nieuwe kernwaoens (Pershing/Kruisraket).
De bondgenoten moeten zich daarnaast in ~rincioe bereid verklaren tot olaatsing van een beoerkt aantal
van die nieuwe kernraketten en - afhankelijk van de
onderhandelingen met het Oostblok- de mogelijkheid
van een groter aantul aanvaarden."
Dit standpunt heeft een duidelijke meerderheid van de
Adviesraad defensie-aangelegenheden (ADA) ingenomen in
een advi~s aan minister Scholten (defensie). De raad
is een zelfstandig adviesorgaan, dat voornamelijk
bestaat uit niet-militairen.
Naast het meerderheidsstandpunt zijn er drie minderheidsstandpunten geformuleerd, die de modernisering
·
binden aan meer voorwaarden of deze afwijzen,
De discussie binnen de raad heeft wel geleid tot de
uitkomst dat de meerderheid een minder hard standpunt
heeft ingenomen.
Tot de meerderheid behoren de oud-Kamerleden \~ierda
(voorzitter adviesraad, PvdA), Van Elsen (KVP) en
Van Leeuwen (ARP), de publicisten Heldring en Neuman,
oud-landmachtgeneraal Van der Slikke, de nolernaloog
Teunissen en CDA-Europarlementariër Jansen van Raay.
Een minderheid van drie leden - oud-Kamerlid Van Mierlo
(0'66) en de economen Halberstadt en De Kam (PvdA) stelt zich op het standpunt dat de Navo-lidstaten in
december alleen de beslissing moeten nemen dat ze in
principe.bereid zijn tot plaatsing van kernraketten
oo hun grondgebied.
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Deze beslissing wil zij laten afhangen van de onderhandelingen met het Oostblok en ma~ nas worden genomen als de huidige "zich aftekenende onevenwichtigheid" in Euro-strategische bewanening zich."substantieel" ten nadele van de NAVO ontwikkelt.
De minderheid-Van Mierlo c.s. vindt dat de voorbereiding tot produktie van de nieuwe kernraketten moet
doorgaan en dat alleen een gunstig verloop van de
onderhandelingen met het Oostblok tot stopzetting van
de produktie kan leiden.
Naast deze minderheid stelt oud-staatssecretaris
Kooymans (ARP) zich als enige op het standpunt dat de
Verenigde Staten wel geld voor de nieuwe kernwaoens
moeten uittrekken, maar nog niet tot produktie ~oeten
overgaan.
Drie leden- Lafeber (PPR), oud-vakbandsman Brussel
(NKV) en VNO-bestuurslid Wijkstra (PvdA) - wijzen
nieuwe wa~ens volledig af. Zij zitten op de lijn van
het IKV dat zich verzet teqen mo~ernisering van de
kernwapens.

>~<-****-**
LITERATUUR inzake de KERNWAPENPROBLEr1ATIEK
Stichting Vredesopbouw, Parkstraat 9, 3581 PA Utrecht:
- Stoo de kernwapens (IKV-ca~pagne)
- Ontwapening (Resultaten en vooruitzichten)
- Nederlands kernwapenbeleid
- SALT (de grijze zone, negatieve effecten, de
Nederlandse sleutelrol)
f 2,50 per stuk
Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (NIVV),
Alexanderstraat 7, 2508 CG Den Haag:
- Wapenfeiten (gegevens over bewapening, ontwapening
en militaire uitgaven, gebaseerd op het
SIPRI-jaarboek 1979)
Twintig discussiepunten over kernwapens door
J.G. Siccama
Salt II en de westeuropeseveiligheid door
F.r1. Roschar
Boekencentrum BV, Den Haag:
Kernbewapening (Handreiking van de generale synode
van de Nederlandse Hervormde Kerk voor een nieuw
gesprek over het vraagstuk van,de kernwapens)
International Institute for Strategie Studies (IISS),
Londen:
- Strategie Survey 1979
- The rtilitary Balance 1979- 1980
Der Bundesminister der Verteidigung, Bonn:
- Weiszbuch 1979 (Zur Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr)
Atlantische Commissie, VanStolkweg 10, 2585 JP Den Haag:
- Kernwapens in Europa (rol in strategie en ontwapeningsoverleg) door drs. G.W.F •. Vigeveno f 2,50
Directie Voorlichting f1inisterie van Defensie, Spui 32,
2511 BS Den Haag:
- Brochure "Kernwapens in duscussie"
Rapport ADA (Adviesraad Defensie Aangelegenheden),
verkrijgbaar bij het Ministerie van Defensie,
Spui 32, 2511 BS Den Haag
Humanistisch Verbond, Postbus 114, 3500 AC Utrecht:
-Discussienota "Op weg naar vrede via kernbewapening?'
f 2,-Interkerkelijk Vredesberaad, Celebesstraat 60, Den Haag
en Sjaloom, De Vork 2, Odijk:
- Vredeskranten 1979.
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~10TIE

Indieners
Woordvoerder:
Onderwerp

------

G.P. Hoekendijk e.a.
G.P. Hoekendijk
Kernbewapening

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
van mening dat
het ontwikkelen, bezitten en de bereidheid tot het
gebruiken van kernwapens afgewezen moet worden als
zijnde in strijd met de fundamentele menselijke waar1f(
di ghei d en de rechten van de mens,
stelt de Tweede Kamer fraktie voor
haar beleid op de intentieverklaring af te stemmen,
stelt het HB voor
de discussienota Vrede, Veiligheid en Kernwapens,
voortgekomen uit de werkgroep Buitenland en Defensie,
te laten aanvullen door een rapport waarin bovengenoemde mening wordt uitgewerkt naar een vredes- en veiligheidsbeleid in het kader van de internationale verhoudingen, en
hiermede een discussie in de partij op gang te brenger.
over deze problematiek en hierover binnen drie maanden
een deelcongres te organiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.
~10T
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Indieners
Regio· Noord-Brabant
Woordvoerder: Nico Schoof
Onderwerp
kernhewapening
•I
De ALV van D'66 in verqadering bijeen te Utrecht op\ I
26 en 27 oktober 1979,
ove rweaende dat
over het vraaastuk var. de kernbewapenina een ~ktu
eel partijstandpunt ontbreekt
het nezien de aard van deze hooastzorawekkende problematiek toch zeer aewenst is. dat spoedia een
standpunt wordt ineenomen
de adviesraad tijdens haar veraaderina van 29 september il. ook aeen duideliikheid over dit onderwerp heeft kunnen verschaffen.
besluit
het hoofdbestuur uit te nodigen te bevorderen dat vóór
1 januari 1980 een aktueel en duidelijk standpunt van
D'66 over de kernbewapening is ingenomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Indieners
P. Fokkink e.a.
Woordvoerder P. Fokkink
Onderwerp:
vrede, veiligheid en kernwapens
De ALV van 0'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende dat 0'66
a. van haar ontstaan af met betrekking tot het buitenlands beleid kreatieve en baanbrekende voorstellen
heeft gedaan en problemen aan de orde gesteld, die in
andere partijen met feitelijke of mogelijke regeringsverantwoordelijkheid nog onbespreekbaar waren,
b. zich aanspreekbaar acht voor 'demokratie als ethische
houding', waarbij onder andere de menselijke waardigheid en onderlinge verdraaqzaamheid aan de orde zijn,
c. zich aanspreekbaar acht voor ' internationale gerichtheid ',waarbij onder andere zelfbeschikkingsrecht, rechten van de mens en gevolgen van nationale
';.~eslissingen voor internationale verhoudingen aan de
1\-k<rde zijn'
d. zich aanspreekbaar acht voor 'toekomstgerichtheid',
waarbij aan iedere nieuwe generatie een zo groot mogelijke kans moet worden gegeven zelf hun wijze van samenleven te kunnen bepalen,
van oordeel zijnde dat
A. de kernbewapening zich na WO-II zodanig heeft onwikkeld, dat de bereidheid om deze bewapening te gebruiken uiteindelijk altijd tot vernietiging en verwoesting met grote delen van de wereld moet leiden,
omdat de integratie van taktische mèt strategische
kernbewapening géén beheersbare overgang toestaat.
B. in geen periode van de geschiedenis het aantal oorlogen, inclus.ief grote als 'Korea' -'Vietnam' - '~1id
den Oosten', zo groot is geweest als juist in de periode van de kernbewapening
C. de bereidheid kernwapens te gebruiken tevens de bereidheid inhoudt 'het andere volk' te willen vernietigen en hun voortbestaan generaties lang te willen ontwrichten,
D. dat géén doel dié bereidheid rechtvaardigt, dan wel
!:~'l.n of mag rechtvaardigen,
~evens van oordeei zijnde dat
een uitspraak van D'66-ALV het ontwikkelen en bezitten
van kernwapens, en de bereidheid die te gebruiken, als
strijdig met de fundamentele menselijke waardigheid
en de rechten van de mens te beschouwen
niet betekent dat D'66
- onmiddellijk uitzetting uit Nederland van
de kernwapens eist
Nederland uit de nucleaire NATO wil hebben
- niet mag samenwerken in parlement en regering met partijen die ·haar standpunt
dienaangaande niet delen
maar wèl betekent dat D'66 zich verplicht in parlement,
regering en internationale organisaties een zodanig
vredes- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen, dat daarin
kernwapens binnen afzienbare termijn, geen rol meer
spelen,
·
besluit zich als volgt uit te spreken:
1. D'66 wijst het ontwikkelen en bezitten van kernwapens, met de bereidheid die te gebruiken, af als
strijdig met de fundamentele menselijke waardigheid
en de rechten van de mens
2. D'66 verplicht z1ch een vredes- en veiligheidsbeleid
te ontwikkelen, waarin kernwapens geen rol spelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE

nr. 54

Indieners:
H. van Oorschot e.a.
Woordvoerder: H. van Oorschot
Onderwerp
kernbewapening
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
overwegende
- dat ondanks ond~r~an~elingen tussen en toezeggingen
van de gro~e m1l1ta1re machtsblokken de bewapeningswedloop vrlJWel onverminderd voortgaat en de omvang
van de wapenarsenalen steeds minder in verhouding
komt te staan tot het te dienen doel;
dat het belang van de kernbewapening'in dit geheel
zeker niet aan het verminderen is en dat ook het
zicht daarop ontbreekt als niet met meer moed en vindingrijkheid aan de afschaffing van de kernbewapening
wordt gewerkt;
van mening:
• dat de waarde van een beschaving mede is af te meten
aan de methoden die men bereid is te hanteren ter verdediging ervan en dat in dit licht kernbewapening met
afkeer dient te worden bezien;
- dat één van de meest duidelijke bewijzen van het niet
funktioneren van demokratie hierin ligt, dat ondanks
de opvattingen van individuele burgers in de wereld
tegenover elkaar, mogendheden de bewapening als iets
vanzelfsprekendservaren en daarnaar handelen;
dat bij het zoeken naar wegen uit deze impasse de
kernbewapening een eerste zorg is, omdat kernbewapening de konventionale wapens in zinloze en afschuwelijke vernietigingskracht verre overtreft;
spreekt uit,
dat in ons Belaidsprogram sterker de maatschappelijke
onrust over de kernbewapeningswedloop moet doorklinken
dan thans het geval is;
- dat mede daarom de defensiepassages in ons Belaidsprogram dienen te worden herzien;
dat in deze herziening moet worden verwoord dat het met'
moed en verve werken aan de afschaffing van de kernbewapening een essentieël onderdeel vormt van een vernieuwend D'66Befensiebeleid;
dat in deze opvatting de modernisering van(een deel
van) het kernwapenarsenaal en/of de uitbreiding ervan
in het geheel niet passen;
dat daarmee in dit stadium geen uitspraak wordt gedaan over het NAVO-lidmaatschap.
en gaat over tot de orde van de dag.
t10TIE

nr. 55

Indieners:
J.F. Jansen van Tuikwerd e.a.
Woordvoerder: J.F. Jansen van Tuikwerd
Onderwerp:
modernisering kernwapens
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979,
van oordeel dat
(mede gehoord de uitlatingen van de heer Breznjew omtrent even~uele terugtrekking van Russische kernwapens)
geen beslult omtrent de modernisering van het kernwapenarsenaal van de Natolanden in Europa genomen dient te
worden, alvorens nogmaals wordt getracht met de Sowjetunie tot overeenstemming te komen omtrent het terugtrekken van kernwapens,
verzoekt het Hoofdbestuur
te willen bevorderen dat de problemen van de moderniser~ng van de kernbe~~pèning de komende tijd in alle geledlngen varr de partlJ terdege wordt bestudeerd.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Indieners:
D. Tommel e.a.
Woordvoerder: D. Tommel
Onderwerp:
Defensie, modernisering·kernbewapening
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op
26 en 27 oktober 1979.
overwegende dat met kracht moet worden gestreefd naar
terugdr1ngen van het bewapeningsniveau van NAVO en
Warschau Pakt,
dat vooral de rol van de kernbewapening moet worden beperkt,
spreekt als haar mening uit
dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbeperkende overeenkomsten met het Warschau Pakt
dat vooruitlopend daarop, besloten moet worden iet het
niet moderniseren van de NAVO-tactische kernwapens,
dat oo~ een.principe besluit tot modernisering, met de
bedoel1ng d1t besluit niet uit te voeren als met het
Warschau Pakt een bewapenings-beperkings overeenkomst
gesloten kan worden, moet worden afgewezen,
dat een mogelijke bewapenings-achterstand van de NAVO
tengevolge hiervan, moet worden geaccepteerd,
verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D'66
haar invloed dien overeenkomstig aan te wenden,
en gaat over tot de orde van de dag.

- d~t ~et de andere NAVO-landen echter niet onverschi
l1g 1s wat de hou~ing van Nederland zal zijn, welk ~
gegeven ook gebru1kt moet worden om resultaten bin-~
nen te halen t.a.v. de wens om de rol van het aantz'
van de kernwapens terug te dringen,
voorts overwegende
- da~ wapenbeheersingsonderhandelingen met de Sovjet
U~:e de meeste kans van slagen hebben als beide oar
tlJen een belang hebben bij het bereiken van een.
overeenkomst,
soreekt als haar mening uit
- dat de Nederlandse regering moet streven naar een
·besluit van de NAVO dat het volgende omvat:
1. een besluit tot productie, maar niet tot stationering, van nieuwe wapens,
2. een aanbod tot wapenbeheersingsoverleg over deze
wapens aan.de Sovjet Unie, hetwelk erop gericht i
dat op bas1s van wederzijdse concessies uiteindelijk geen nieuwe waoens door de NAVO hoeven worden gestationeerd,
3. de bereidheid van een aantal landen, waaronder
Nederland, om bij gebrek aan resultaten in dit
overleg.in~erdaad tot stationering over te gaan,
4. de besl1ss1ng over de feitelijke stationering
wordt pas over drie jaar genomen, aan de hand van
de resultaten van het wapenbeheersingsoverleg,
en is tevens van mening

~10 TIE

Indieners
\~oordvoerder:

Onderwerp

nr. 68

J. Glastra van Loon e.a.
-

NAVO-besluit nieuwe kernwaoens en
·
De Al gemene Ledenvergadering van D'66, in vergaderin~
bi je en op 1 december 1979 te Amersfoort,
van mening
- dat de kernwapens een oermanente bedreiging vormen
voor de menselijke beschavin~,
~ dat daarom met de grootste kracht en doorzettingsvermogen ~estreefd moet worden naar o.a.
A. waoenbeheersingsafspraken tussen Oost en West
B. het terugdringen van de rol en het aantal van de
kernwapens in het veiligne1dsbeleid-van-Ket NoordAtlantisch bondgenootschap, waarbij tactische
kernwapens met korte dracht, de zgn. vechtwapens
in eerste instantie de nadruk krijgen,
dat dergelijke stappen ook noodzakelijk zijn voor
een ~eloofwaardig non-proliferatiebeleid ten opzichte
van de Derde Wereld,
constaterende
dat in december a.s. in NAVO-verband een besluit ta1
worden genomen over de productie en invoering van ·
nieuwe Amerikaan se middellange afs tands kernwapens
in Europa, in antwoord op de modernisering door de
Sovjet Unie van haar arsenaal aan deze wapens,
van oordeel
- dat het gewenst is dat Nederland bij deze besluitvorming een zo groot mogelijke invloed uitoefent
opdat aan wapenbeheersing voorrang gegeven wordt
boven de invoering van nieuwe wapens,
overwegende
- dat een Nederlandse weigering deel te nemen aan
enig NAVO-besluit tot modernisering van deze waoens
een dergelijke modernisering niet zal tegenhouden,
maar aan de andere kant wel zal betekenen dat Nederlandse invloed op de wapenbeheersing veel gerin~er
zal zijn,
waoenbeheersin~

OI
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- dat de regering niet met een NAVO-besluit moet
instemmen, als niet tevens overeenstemming bestaat
over:
a. een vermindering van het totale aantal NAVOkernkoppen in Europa,
b. een vermindering met minstens 4 van de 7 thans
door N~derland uitgevoerde kerntaken (bijv.
a~~tot1ng van de nucleaire artillerie, de atoommlJnen, de onderzeebootbestrijdingswapens, de
NIKE en de F-16)
onderschrijft het standpunt van de D'66-fractie in de •·
Tweede Kamer
'
- d~t een wapenbeheersingsoverleg met de Sovjet Unie
n1et op gang kan komen en daarom een NAVO-besluit
niet tot stand kan komen, zolang SALT II niet geratificeerd is,
en gaat over tot de orde van de dag"

******************~**~***
Bent u nog maar net in de diskussie gestapt over
modernisering va~ kernwapens en wilt U toch goed
beslagen ten ijs op het congres komen?
Vraag dan vlug het informatiepakket aan dat het
PSVI D'66 over dit onderwerp heeft samengesteld.
tel. 07'0-858303.

****************~**~*****

Geen~unt.

Neem zo'n goede en degelijke ,
zieldekostenverzekering van de·
Tegen ziektekosten moet u goed
gedekt zijn ...

king tegen alle kosten, die zich
konden voordoen. Nu gaat u
zich particulier verzekeren. Met
vergelijkbare voorzieningen, tegen een
relatief lage premie ·
bij de VGCN.

U kunt- met uw gezin- niet
buiten een goede ziektekostenverzekering. Medische
verzorging is niet goedkoop.
U wilt het beste en u wilt daarvoor betalen ...
maar niet meer
dan nodig is.
Neem daarom
kennis van het-·
geen de VGCN
te bieden heeft en beslis dan.

premie per maand
(3e klasse)
per I januari 1980
echtp.+
echtpaar 2 kinderen
(ook stod.)

297,00
268,20

191,20
162,40
138,20
118,20

Wat betekenen die letters ...
VGCN? De VGCN
is de Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland U.A. Met
ruim 300.000 verzekerden, de grootste
ziektekostenverzekeraar van Nederland.
Die u - ook als u uit het Ziekenfonds moet goed wil verzekeren en daarbij keuze biedt
uit verschillende mogelijkheden. Compleet, coulant en voordelig.

211,80
191,80.

Vanaf 45 jaar gelden bij toetreding premietoeslagen.

Veelal is Uw ziekenfonds aangesloten
bij de VGCN waarvan U in onderstaand
adresblok er vast wel een in Uw omgeving
vindt; U blijft dan vaak bij hetzelfde
kantoor.
Loop daar eens binnen. Of vraag vrijblijvend toezending van onze voorwaarden
en tarieven door middel
-lkni
OI'I.:DERLINGl:
~;
,....,.."._
van d e bon •
WAARBORGMA.rSCIIAPPIJ
Î

De VGCN maakt geen winst ... en dat
merkt u aan onze premies!
Het Ziekenfonds bood u een goede dek-
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Het

l~aterstaatkundig

model van partijgenoot Bakhuizen ••• en het enthousiasme van de zaal daarover.

Als je maar een hele dag druk in de
weer bent met het leren roodmaken
van hokjes en het proberen (proef-}
ballonnetjes op te laten •.•
••• dan ben je 's avonds de eerste
om met een zelfgemaakt boek de
nieuwe partijvoorzitter geluk te
wensen.
Van de redactie:

Voor de laatste maal ontvangt u de
Democraat in deze vorm. Met ingang
van het nieuwe jaar wordt het partijblad in een nieuw jasje gestoken:
het wordt "geprofessionaliseerd",
zoals dat heet.
Nu was het nog zo dat de bij de re-·
dacti e binnengekomen kopij op het
secretariaat getikt, gecollationeerd,
verbeterd, geknipt, geplakt, van .~.
koppen en foto's werd voorzien. .~~ 1
Kortom: de Democraat kwam op Fröbeliaanse wijze tot stand.
Nu gaat het anders word~n. De kopij
moet bij de redactie worden ingeleverd, getikt, of heel duidelijk geschreven, en dan gaat het naar de
·drukker, die - up aanw1jling van de
redactie - van de Democraat een mooi,
goed leesbaar, blad gaat maken.
Een hele verlichting voor zowel redactie als secretariaat. Maar het is
nu wel afgelopen met het nog even op
het laatste moment wijzigen, toevoegen en er uitgooien van wat is binnengekomen. Als de redactie gesloten
is, is die gesloten. Punt uit. En de
redactie sluit voor nr.1 van 1980 op
3 december 1979 (i.v.m. de feestdagen en de aanloop die wij voor de
omschakeling nodig hebben, krijgt u
deze keer maar weinig tijd).
Rest ons onze dank uit te spreken
aan drukkerij Coene, die met grote
toewijding drie jaar lang er aan
heeft meegewerkt - onder soms barre
omstandigheden - de Democraat te
laten verschijnen.
De Redactieraad.

