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Twee congresdagen
•
1n
Den Haag
D'66 is van mening, dat Nederlandse
troepen geen taak behoren te hebben
ter handhaving van de orde op de
Nederlandse Antillen en in Suriname.
Het congres verzocht de Tweede Kamerfractie met kracht te streven
naar een wijziging van het Koninkrijksstatuut, zodanig dat het inzetten van militaire eenheden zoals
thans is gebeurd, in de toekomst
onmogelijk zal. zijn.
Dit was de voornaamste motie, aangencmen tijdens het Programmacongres op zaterdag 31 mei en zondag
1 juni in het congresgebouw te Den
Haag.
Het congres was belegd om het politieke programma van D'66 aan te
vullen en waar nodig aan te passen
aan de zich wijzigende omstandigheden. Werkgroepen hadden de
voorstellen voorbereid.
Zaterdag werd onder meer gesproken
over actuele onderwerpen als nieuwe
bestuurlijke indeling, gesprekken
aan de basis en democratisering van
het hoger onderwijs.

Maagdenhuis
Bij de bespreking van het laatste on-
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derwerp ondervond de kamerfractie
kritiek over het door haar ingenomen standpunt inzake de bezetting
van het Maagdenhuis. Een groot
deel van de aanwezigen bleek een
verkeerde indruk te hebben van hetgeen door de fractie tijdens het kamerdebat was gezegd.
Het Kamerlid Minne Dijkstra herhaalde zijn in de kamer uitgesproken
rede, waarna een motie met een
kritische beoordeling van de fractie
met grote meerderheid werd verworpen.
Het congres plaatste zich wel achter een motie - op zondag - waarin
het de uitspraak doet dat buitenparlementaire acties zoals bezettingen
aanvaardbaar en zelfs gewenst zijn,
mits gevoerd zonder opzettelijke
schade aan persoon en goed toe te
brengen, indien feitelijk vast staat
dat bij andere betrokken partijen
geen bereidheid bestaat terzake tot
open en serieus overleg te komen.
Voorts zal het ,:I.Jel van deze acties
moeten zijn dit ov!3rleg op gang 'te
brengen.
Op het stuk van democratisering en
herstructurering van universiteit en

hogeschool aanvaardde het congres
een motie, waarin wordt gesteld dat
die democratisering concrete ge.stalte moet krijgen:
1. aan de basis van de universiteit,
te weten de relatie tussen docenten
en studenten in onderwijs en onderzoek en het daarbij betrokken nietwetenschappelijke personeel;
2. als logische conceptie hiervan in
de bestuursstructuur van universiteit en hogeschool, als uitwerking
van deze uitgangspunten wordt een
nieuwe definitie van het begrip faculteit bepleit, zowel wat betreft
haar functie in onderwijs, onderzoek
en beheer, als haar personele samenstelling.
In eerste instantie zal, aldus de motie, artikel 54 van de wet op het wetenschappelijk onderwijs moeten
worden gewijzigd in die zin, dat de
faculteiten worden gevormd door al
degenen die er werkzaam zijn.

Democratisering
Een groot deel van de zondagzitting
was gewijd aan de democratisering
van het bedrijfsleven. De wens
kwam naarvoren de huidige ondernemingsraad te vervangen door een
personeelsraad met verstrekkende
bevoegdheden ten aanzien van het
inzicht in en de controle op de bedrijfsvoering.
Het congres plaatste zich achter een
door de programmacommissie ingediend voorstel tot uitbreiding van de
wettelijke bepalingen ten aanzien van
de commissarissen. Indien commissarissen, aldus dit voorstel, worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, dient
de personeelsraad deze benoemingen
te bekrachtigen. Het behoort tot de
taak van de commissarissen adviezen te geven aan en controle uit te
oefenen op een aantal nader aan te
geven zaken.

Andere zaken

Niet aileen in het maagdenhuis werd druk gedebatteerd, maar ook- tijdens het ·
programmacongres van 0'66 op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni in Den Haag.

Andere zaken op het congres waren:
het openbaar onderwijs zal op dezelfde wijze moeten worden georganiseerd als het bijzondere, wil de democratisering doorgang vinden, de
strafbaarstelling van onder meer
pornografie, majesteitsschennis,
belediging van een bevriend staatshoofd, belediging van het openbaar
gezag als zodanig, godslastering,
overspel, de strafrechtelijke bescherming van de jeugd tagen het
prikkelen der zinnen alsmede filmcensuur behoren te vervallen. De tolerantie, aldus een aanvaard programmapunt, en het begrip voor afwijkende normen, meningen en gedragingen zijn in de laatste decennia groter geworden. Deze ontwikkeling mag niet worden afgeremd
door de bestaande wetgeving.
Door tijdgebrek kon een aantal onderwerpen, waaronder verkeer,
vervoer en luchtvaart niet worden
behandeld. Dit zal op het eerstvolgende congres gebeuren.
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Het maagdenhuis
en de fractie

redactie:
Jan G. Huygens
Han Neeter
Wim Zandvoort

Minne Dijkstra

vormgeving:
Han Neeter
Onno Kooymans

Op 21 mei kreeg onze fractie precies tien minuten toegewezen om in
de Kamer over de bezetting van het
Maagdenhuis te spreken. Nu krijg ik
van de redactie enkele honderden
woorden toegemeten om er over te
schrijven. Beide beperktheden zijn
echter ruim genoeg om meer te herde te brengen dan de krantenlezer of
TV-kijker over het fractiestandpunt
te weten is gekomen.

redactie-adres:
Jan G. Huygens
Loevesteinlaan 473 f
Den Haag
tel. 070-663239
administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t. n. v.
Administratrtce
Democraat

Voor de Tilburgse bezetting hebben
wij op 6 mei in de Kamer het volste
begrip kunnen opbrengen, nadat de
curatoren volstrekt ten onrechte het
machtsmiddel van sluiting van de hogeschool hadden gebruikt en nadat
daarop een meerderheid van studenten en docenten besloten de eerder
door een kleine groep begonnen bezetting van de telefooncentrale voort
te zetten en uit te breiden. De bezetting is opgeheven nadat een nieuwe basis voor verder overleg was
gevonden.

abonnementsprijs:
6,- per jaar

f

adve rtentietarieven
bij h~t secretariaat
kopy voor het
augustusnummer
voor 25 juli op
het redactie-adres
druk: Luna Delft

In dit nummer:
Kamer in blik

Bij het Maagdenhuisdebat vonden wij
het gewenst nader aan te geven op
welke wijze de fractie probeert een
oordeel te vormen over acties zoals
een bezetting. Wij vinden het onjuist
dit soort acties bij voorbaat te veroordelen onder het aanroepen van
heiligheden als gezag, orde, rust en
veiligheid, zoals de regeringspartijen hebben gedaan. Wij voelen er
evenmin wat voor om alle bezettingen
te verheerlijken onder het aanheffen
van de kreet: "leve de revolutie",
zoals de PSP en de CPN dat deden.

5
Grondrecht

Gewestvorming
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Une femme
c' est une femme

10

Staatsinrichting

12

Ons uitgangspunt is geweest dat er
sprake is van een grondrecht in wording. Het grondrecht namelijk dat in
gemeenschappen als een universiteit
alle betrokkenen moeten kunnen
meebeslissen over hun werksituatie.
Dat recht is nog niet wettelijk en
evenmin erkend door alle tegenwoordige machthebbers.
Als overleg over het toepassen van
dit grondrecht tengevolge van verstopte kanalen, verouderde spelregels en starre machthebbers onmogelijk wordt dan is slechts te verwachten dat grote groepen mensen
die dat recht willen verwerven de
spelregels gaan overtreden en nieu-

we kanalen gaan zoeken. Bezettingen
kunnen daarvan een uitdrukking zijn
en als zodanig begrijpelijk en wellicht soms ook gewenst en gerechtvaardigd.
Gerechtvaardigd in onze opvatting
echter alleen als in combinatie:
1. (alle) kanalen (inderdaad) verstopt zijn en een gesprek onmogelijk is;
2. het bezettingsdoel is om tot een
open overleg te komen;
3. de bezetters onmiddellijk trachten hun actie te onderwerpen aan
het oordeel van een zo groot mogelijk aantal van alle betrokkenen en naar dat oordeel handelen (zie Tilburg en Nijmegen).

Een bezetting is in onze ogen ongerechtvaardigd als gestreefd wordt
naar:
4. het doordrukken van eigen' eisen
over de uitwerking van het
grondrecht voordat men verder
wil praten, het stellen dus van
voorwaarden die verder gaan dan
erkenning van het grondrecht en
het overleg daarover;
5. het "politiseren" van de student,
d. w. z. het streven de studenten
te brengen tot een bewuste revolutionair socialistische houding ten
dienste van een maatschappelijke
revolutie waarbij universitaire
hervormingen van ondergeschikt
belang zijn.
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0'66

lmeel slepend ?
Hans Krom
(Bij dit laatste doel past ook de taktiek van het bewust saboteren van ieder redelijk overleg met de universiteitsbestuurders)
Bij de beoordeling van de bezetting
van het Maagdenhuis zijn wij, na
overleg met een aantal mensen uit
de D'66-commissie voor wetenschappelijk onderwijs en contact
met enkele nog directer betrokkenen,
van mening dat aspecten als onder
4. en 5. genoemd in Amsterdam
sterk hebben meegespeeld en dat
bovendien aan de punten 1., 2. en 3.
niet of nauwelijks is voldaan. Een
en ander afwegende was ons oordeel in de Kamer dan ook dat "de
bezetting van het Maagdenhuis op
dat moment, bij zo'n vermenging
van doeleinden niet juist geacht kan
worden".

As pecten
Daarna hebben wij echter meteen ook
gewezen op drie andere aspecten.
Allereerst heeft het leggen van een
politiecordon om het Maagdenhuis alleen maar negatief gewerkt in meer
dan een opzicht. Wij hebben die
maatregel dan ook onverstandig genoemd.
In de tweede plaats kon de merkwaardige, wettelijk vastgelegde, opeenstapeling van functies van burgemeester Samkalden niet onbesproken
worden gelaten: hij is en burgemeester en dus ook hoofd van politie en
bovendien president-curator van de
universiteit. Hij moest dus volstrekt
tegenstrijdige rollen in het conflict
spelen. Naar aanleiding van onze
vragen bevestigde de Minister dat de
heer Samkalden zelf al veel eerder
gevraagd heeft om niet meer president-curator te moeten zijn. De wet
zal op dit punt binnenkort gewijzigd
worden.
In de derde plaats is het noodzakelijk dat de wetgever snel wijzigingen
brengt in de wet op het wetenschappelijk onderwijs. Die wet legt nu het
universiteitsbestuur in uiterst starre
regels vast. Vooreerst moeten die
starre elementen worden verwijderd
om ruimte te geven aan allerlei goede initiatieven die uit de universiteiten
komen. Loopt daar echter het overleg over de uitwerking van het grond-

recht vast in eindeloze vertraging,
dan zal de wetgever de wet wellicht
verder moeten wijzigen en bijvoorbeeld eisen dat binnen een afzienbare
tijd het bestuur van iedere universiteit moet berusten op medebeslissingsrecht van alle betrokkenen. Het
invullen en uitwerken van dat recht
moet dus verder zoveel mogelijk
worden overgelaten aan het overleg
in de universiteiten zelf.
Uiteraard zal de rijksoverheid als eis
blijven stellen dat welke oplossing ook
wordt gekozen, steeds waarborgen
voor een goed en controleerbaar bestuur moeten zijn ingebouwd, en dat
bovendien de coordinatie van onderzoek en onderwijs tussen de verschillende universiteiten is verzekerd.

Motie
De heer Den Uyl diende tijdens het
debat een motie in waar onze fractie
na buitengewoon veel aarzeling voor
heeft gestemd. De motie veroordeelde
de actie (een veel zwaarder woord dan
ons "niet juist achten") en vroeg
verder om een snelle aanpassing van
de wetgeving (waar wij voor zijn).
Toen de regeringspartijen de motie
afwezen omdat zij iedere schijn wilden vermijden dat zij daarmee bij de
Minister op meer act:iviteit zouden
aandringen, besloten wij voor te
stemmen.
De twee moties die op het congres
zijn aangenomen lopen geheel parallel aan de standpunten die de fractie
heeft ingenomen.

politiek voor de boekenplank
"Wereldpatroon" heet het forse boek
(auteur M. J. M. van Hezik) dat wordt
uitgegeven (voor vijftien gulden en
twee kwartjes) door Wolters-Noordhoff N. V. in Groningen. Het wil een
vademecum zijn van internationale politieke en sociaal-economische vraagstukken voor krantenlezers, radioluisteraars, t.v. -kijkers en wie maar
belangstelling heeft voor zijn omgeving. Tussens informatie over de Verenigde Naties en Nederlands plaats in
de wereld staan veel onderwerpen. In
een encyclopedisch deel zijn verdragen
en organisaties opgesomd.

In het onlangs verschenen congresnummer van "Democraat" is een
verslag gepubliceerd van de regiovergaderingen over het gesprek
aan de basis. Een van de gesignaleerde knelpunten was het feit dat
traditionele politieke spelregels
soms een zodanige zuigkracht uitoefenen op D'66-ers, dat het oorspronkelijke elan dreigt verloren
te gaan. Men zou nl. onwillekeurig
de behoefte hebben zich te conformeren, in de veronderstelling daardoor sneller :invloed te kunnen uitoefenen. Nu is elan iets wat je niet
door middel van een soort handle:iding op peil kunt houden. Het is
er of het is er niet. Als het er wel
is, zou het jammer zijn dat goedgelovigheid en onbekendheid met het
politieke spel tot compromissen
zouden leiden, die dit elan verstikken. Daarom blijft het nodig
kritisch te staan tegenover uitnodigingen tot andere politieke partijen als men slechts afgaat op het
feit dat ze representanten zijn van
die partijen.

Verstard denken

Immers D'66 heeft ook in het eerste
uur het lef gehad te zeggen waar
het aan schortte en met nieuwe
ideeen te komen, die weliswaar
vriendelijk maar met een tikje mede·
lijden werden ontvangen, en niettemin hun uitwerking niet hebben gemist. Om dit te bereiken moest afstand genomen worden van een door
traditie verstard politiek denken.
Wie ervan uitgaat dat D'66 tot taak
heeft een moderne manier van politiek denken en handelen te vinden
en te stimuleren, geent op de mentaliteitsverandering die zich in onze
samenleving voltrekt, zal zich met
de verkiezingen voor de boeg niet
voetstoots neerleggen bij het louter opleveren van een aantal kandidaten en een waslijst van wensen
en wensjes, al dan niet in samenwerking met de oude politieke partijen. De partij die kans ziet door
de warwinkel van politieke verhoudingen en partijbelangen heen de
werkelijke politieke vraagstukken
zichtbaar te maken en onder woorden te brengen, zal het pleit op
den duur winnen. Tot vandaag
heeft D'66 bewezen, dat het die
partij kan zijn.
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Een voorwaarde om verder te
komen is onbruikbare ficties op
te ruimen. Een daarvan is de gedachte dat een gemeenteraad of
welke volksvertegenwoordiging dan
ook, aan zijn doel beantwoordt dank
zij het vrije spel van krachten der
in een keurige ordening opgestelde
partijen.
In werkelijkheid ontleent een vertegenwoordigend lichaam zijn waarde aan de mensen die er als vertrouwensmannen in werkzaam zijn.
Deze mensen oefenen hun ambt uit
met de gebruikmaking van een aantal hulpmiddelen, zoals hun partij
(apparaat), hun pro gamma om een
inzicht te hebben in de te varen
koers, een doelmatig documentatie, vergaderzaal, vergadertechniek. Van deze mensen wordt verwacht dat ze de belangen van alle
individuelen als leden van een gemeenschap in het oog houden.
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Kamer in (Verblifa) blik
Set lmkamp
hooguit 3% van de produktie uitmaken. "Het is een steenpuist op een
gezonde arm"' aldus een hunner.

Ideo Iogie
Een tweede fictie is de mening dat
zonder ideologie geen politiek bedreven kan worden.
Een ideologie leeft bij de gratie
van tegenstellingen of tegengestelde belangen. Hij vormt in
wezen de basis voor machtuitoefening van de ene groep over de
andere, en geeft de regenten hun
kans. In de huidige politiek, wordt
de ideologie gebruikt om de belangen van een groep binnen een
groter geheel te behartigen. Deze
ideologie kan slechts vorm krijgen door· hem te stellen tegenover de ideologieen van andere
groepen. Zo belemmeren politieke ideologieen het uitzicht op de
belangen van het geheel.
Daar tegen heeft D'66 zich teweer
gesteld. In de politieke forums de gemeenteraad, provinciale staten of het parlement - gaat het
om de belangen van de gemeenschap zonder onderscheid. Zij
hebben tot taak ervoor te waken
dat individuen, minderheden,
kortom groepen in allerlei samenstellingen en grootte binnen
de gegeven mogelijkheden aan
hun trekken kunnen komen. In
en tussen die groepen speelt
het maatschappelijk leven zich
af. Wie daarvan uitgaat, kan
er zich wel bij bevinden, als
D'66 zich niet bij voorbaat
aan bepaalde partijen bindt
maar, eenmaal gekozen in
een vertegenwoordigend lichaam,
nagaat van geval tot geval met
wie van de anderen de belangen
het beste kunnen worden gediend
en, wanneer het nodig is een regering of een college van B en W
te vormen, met de anderen tracht
daarvoor de meest geschikte en
aanvaardbare mensen te vinden.
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Nu. geen woord over de blunders van
De Block. Deze spijs is ruimschoots
door journalisten aangedragen.
Bakker manouvreerde met zijn interpellatie over de Verblifa-zaak de
Kamer in het hachelijke vaarwater
om een Salomonsoordeel te vellen
over de juistheid van de sluiting van
enige bedrijfsonderdelen.
Tegenover elkaar stonden de standpunten van directie en vakbonden.
Volgens de directie dwongen rentabiliteitsoverwegingen de aktiviteiten
in Utrecht, Dordrecht en Krommenie af te kappen. Kan het de directie
en aandeelhouders kwalijk worden
genomen als zij tot het afstoten van
aktiviteiten overgaan die - ik noem
maar wat - een rendement van 4% opleveren als bij vrijmaking van het
ge'investeerde kapitaal en herinvestering in andere sectoren een rendement van b. v. 7% gemaakt kan worden? "Bij fusies, concentraties en
reorganisaties spelen in de eerste
plaats bij de ondernemingen economische motieven een rol. Werkgelegenheid komt alleen van de grond",
aldus De Block, "als het bedrijf een
<>'ezonde basis heeft en als geen on;endabele en onverantwoorde produktie in stand worden gehouden."

Steenpuist
Vakbonden en ook gemeentebestuur
van Krommenie zagen de noodzaak
van deze drastische ingreep niet. Het
onrendabele deel van de produktie
zou, volgens vakbondsbestuurders,

Als rentabiliteitsoverwegingen sluitingen bepalen, dan kun je jeremieren wat je wilt, maar dan trekken de
werknemers aan het kortste eind.
Hij is de dupe van de ijzeren wet van
de internationale concurrentie, want
een bedrijf dat deze concurrentie niet
aankan is gedoemd het onderspit te
delven en dan zit je met de werkgelegenheid helemaal vast. Deze lijn
doortrekkend is .de vraag dan niet
meer of een fabriek gesloten moet
wordenmaar hoe in de kwalijke gevolgen van de werknemers moet
worden voorzien. Een andere vraag
blijft of de inwerking van het concurrentiespel niet getemperd moet
worden en sluitingen moeten worden
opgeschort als de gevolgen voor
werknemers te schrijnend uitvallen.
Hoe is de directie nu tot het sluitingsbesluit gekomen?
Dit was gebaseerd op een beslissing
neergelegd in een rapport van een
commissie en dat was zo ongeveer
alles wat de Kamer van Zijne Excellentie heeft mogen vernemen. Wie
zoal in die commissie zat, wat uit
het rapport te halen valt, wie het
rapport heeft mogen napluizen, dat
alles was niet voor Kamerlidoren
bestemd. Wei kregen ze te horen dat
geen vertegenwoordigers van de
werknemers in deze commissie hadden gezeten. Ook niet oninteressant !
Vriend en vijand waren het er over
eens, dat geen sterveling in de Kamer kan bekijken of produktie en afzet van schroefdeksels, kroonkurken en sigarentrommels nog rendabel kan geschieden.
Slechts een bedrijfsexpert kan hierover oordelen na een grondige doorlichting van het bedrijf. Ik zie niet
hoe de Kamer hier een zinnig oordeel over kan geven. Maar toch heeft
de Regering en Kamer hun verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid in Nederland. Om deze verantwoordelijkheid enigszins waar te
kunnen maken, zal de Kamer dus
over een advies moeten kunnen beschikken dat zo objectief en neutraal
mogelijk een opening van zaken
geeft over de rentabiliteit van bedrijfsonderdelen.
Zou dit anders kunnen dan via een
wettelijk voorschrift dat een derge-
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lijk niet-vertrouwelijk rapport van
een commissie aan de Kamer wordt
overgelegd? In deze commissie
moeten ook werknemers zitting hebben. Misschien kan de Kamer dan
zindelijk debatteren over de juistheid van sluitingen of ingrijpende
reorganisaties van bedrijven.

Machteloos
Hoe volstrekt machteloos de regering nu is, blijkt uit enige uitspraken van De Block: "De minL3ter bezit geen wettelijke bevoegdheid om
in een bedrijfsgebeuren in te grijpen". Het rapport mag ik: "zonder
toestemming van de directie van het
bedrijf niet publiceren" en "De di:cectie heeft uitdruklielijk gezegd dat
zij niet op deze beslissing wil terugkomen. Ik zie geen middel om
de directie te dwingen". Maar gelukkig hebben we de SER nog.
Waarom eerst niet een advies aan de
SER gevraagd? Het is zo'n beetje:
de regering wikt, de SER beslist.
Veel gehoord was de modeterm communicatiestoornis. De Block: "Er
zijn fouten in de communicatie gemaakt". En het rouwkleed past de
zondaar: "Deze fouten heeft de directie toegegeven". Maar over welke
communicatiestoornis dit spijtbetoon? We vinden het in een perscommunique van de voorlichtingsafdeling van het concern. In dit communique valt te lezen dat de regie
lichtelijk uit de hand was gelopen
door een voortijdige publikatie op
16 april in De Volkskrant en over de
radio. Op 13. 00 uur kwam het bericht over de radio en "op dat uur
waren de leden van de hoofddirectie
op weg naar de te sluiten bedrijven
om volgens het draaiboek de staf, de
ondernemingsraad en het personeel
persoonlijk in te lichten". Dit soort
fiop-communicatie betreurt de directie en in haar kielzog De Block. Dit
heeft toch geen zier uit te staan met
de ware communicatie, een samenspel om in gezamenlijk overleg deze
ingrijpende beslissingen te nemen.

Uitspraak
In het persbericht vinden we verder
een verrassende uitspraak, nl. dat
de directie het voor onmogelijk heeft
gehouden tevoren met de betrokken
bedrijven en plaatselijke ondernemingsraden overleg te plegen. "Dit
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om geruchten en onnodige onrust te
voorkomen. Dit standpunt werd gedeeld door de hoofdbestuurders van
de vakverenigingen met wie voor de
vertrouwelijke beslissing vertrouwelijk over leg heeft plaatsgevonden".
En ja, de vakbonden waren reeds op
20 maart in kennis gesteld van de
sluiting en toch werd nog op 10 april
in de kleine commissie van ondernemingsraad medegedeeld dat de sigarendozenlijn - op 16 april te sluiten zou worden uitgebreid.
Geruchten moeten nu maar eens definitief uit de wereld geholpen worden. Laten we maar eens beginnen
met het personeel in bedreigde sectoren, vanaf het mom.ent dat het in
deze sector niet meer zo goed gaat,
in te schakelen. Leg deze mensen
van meet af aan uit water misgaat,
waarom "Em wat zoal zou moeten gebeuren. Laat deze mensen in iedere
fase meepraten, leg alles in volledige openheid uit. Zouden deze mensen, zo voorgelicht, niet gaan inzien
dat zonder tijdige sanering het gehele bedrijf wel eens zou moeten stoppen. Dit experiment om mensen te
laten meespelen, meedenken, zou
maar moeten worden aangedurfd.
Wellicht minder onrust, meer begrip en meer bereidheid tot herscholing, tot verhuizen. Zo krijgen ze de
tijd om alles rustig te verwerken.
Ze zullen meespelen als er maar niet
met hen gespeeld wordt.

Blunders
Ditmaal zat het regeringsblok flink
in de put door de blunders van De
Block. Ze zagen niet hoe ze de motie-Wieldraaijer naast zich neer
konden leggen. Wieldraaijer vroeg
in motie 1 om de uitvoering van het
sluitingsbesluit enige tijd op te
schorten en in motie 2 om voorzieningen ter garantie van de inspraak
van de werknemers bij fusies e. d.
De KVP-er Krosse vond het zelfs
nodig om zelf ook met een motie te
komen. Deze bevatte de wens om topprioriteit te geven aan wetgeving gericht op verdergaande democratisering. In de overweging echter
school voor de VVD een adder en wel
in de zinsnede, dat in de Verblifazaak het gemis aan beroepsrecht
zeer duidelijk was gebleken en dat de
sluiting zonder inspraak van de ondernemingsraad door de werknemers
als bijzonder grievend werd ervaren.

De PvdA had alras door dat er ditmaal een kansje in zat, dat ook enige regeringsgezinden mee gingen.
Een kans om eindelijk van de frustraties van de steeds verworpen oppositie-motiebrei af te komen en een
oppositie-motie aanvaard te zien
worden. Gauw schrapte Wieldraaijer
enkele minder gelukkige passes uit
een van zijn moties. Nu stond de
motie-Wieldraaijer, die aandrong op
opschorting van de sluiting haaks op
de uitspraken van de minister dat
het niet wenselijk was te pogen de
voorgenomen sluiting ongedaan te
maken. De Block wist hier raad mee
en stelde v66r de stemming fier,
dat voor hem de motie-Wieldraaijer
betekende: "dat hij met de directie
wilde bezien of het oordeel van deskundigen nog een rol kan spelen bij
de tenuitvoerlegging van het besluit".
Deze uitleg denatureerde de motie
volkomen. Bovendien is het te dol
dat de minister zijn eigen uitleg aan
een motie van de Kamer gaan geven
Wieldraaijer, onvoorbereid, haa
niet de tegenwoordigheid van geest
om naar de interruptie-microfoon
te snellen om dat de minister duidelijk te maken.
Deze ontkrachte motie kon genade
vinden in het regeringskamp.

Brief
Rietkerk maakte het nog bonter ten
aanzien van de motie-Krosse. Hij
stemde voor deze motie, zich uitdrukkelijk distancierende, van de
overweging in de motie ten aanzien
van het ontbreken van een beroepsrecht en over het grievende van de
sluiting. Een leuk schimmenspel als
regering en parlement zo ieder de
hun passende uitleg aan moties gaan
geven. Na het debat kwam een
brief van de Ondernemingsraad van
Verblifa, gericht aan de Tweede Kamerleden. Hierin stond ondermeer:
"Ook over Uw hoofden wordt met U
gespeeld en besluiten genomen die
U als Volksvertegenwoordiger degraderen tot het niveau waarvan wij als
Ondernemingsraad ons afvragen of
als bij ons bij de fabriekspoort, ook
bij de poort van de Tweede Kamer de
democratie ophoudt te bestaan. Dat
U in wezen een koekje krijgt van
hetzelfde deeg, als wij als Ondernemingsraad al lang te verwerken krijgen."
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Brief van de afdeling Voorburg
Aan de Gemeenteraad te Voorburg
Herenstraat 42b
VOORBURG
Zoals u zult begrijpen is de afdeling
Voorburg van D'66 zich aan het voorbereiden op de in 1970 te houden Gemeenteraadsverkiezingen. Deze voorbereiding is niet slechts van organisatorische aard, doch houdt ook in dat
.een aantal van onze leden ter voorreiding op een eventueel raadslidmaatschap zo goed mogelijk thuis moet
zien te raken in de Voorburgse problemen. Het is ons gebleken dat zulks
door het volgen van de raadszittingen
vanaf de publieke tribune en het bestuderen van de gemeenteraadsstukken slechts in beperkte mate mogelijk is.' Het is ons bekend dat de Gemeentewet voorziet in de mogelijkheid dat niet-raadsleden lid zijn van
de bijzondere zgn. functionele raadscommissie. Mochten die in Voorburg
bestaan dan zouden wij gaarne deel

uitmaken van een dergelijke commissie.
In de tweede plaats zouden wij het op
prijs stellen wanneer Uw College ons
tot de vaste raadscommissie zou willen toelaten als toehoorder(s). Voor
het feit dat daar soms zaken aan de
orde komen, die uitsluitend degenen
die bestuursbevoegdheid hebben betreffen, bestaat uiteraard volledig
begrip. Wij beseffen volkomen, dat
zulke zaken dan beter buiten aanwezigheid van toehoorders behandeld
kunnen worden.
Wij benadrukken hierbij dat het uitsluitend de bedoeling is de betrokken
leden thuis te doen geraken in de praktijk van de Gemeente, waar zij - naar
wij hopen - na de verkiezingen van
1970 daadwerkelijk aan deel zullen
hebben.
Ten derde is ons bekend dat een
aantal stichtingen, commissies en
dergelijke lichamen bestaan, waarbij de Gemeente geinteresseerd is.

Als voorbeelden van zulke lichamen
noemen wij de Stichting Jeugdwerk
en Sport en de Drinkwaterleiding
Vlietstreek.
Graag zouden wij het gevoelen van
de Gemeenteraad willen peilen omtrent onze aanwezigheid - eventueel ook als waarnemer in bedoelde
organisaties.
Ook hier zou een waarnemer enig
inzicht kunnen opdoen - zij het in
beperkte mate dan in de raadscommissies - omtrent hetgeen in Voorburg op bepaalde gebieden omgaat.
Uw antwoord zien wij met grote
belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de Afd. Voorburg
D'66
w. g. H. M. Urbanus.

Meedoen met de club van honderd
Beginnen met democratische actie

1

Naar aanleiding van de Leidse resoluties kregen de leden van onze partij de opdracht om het gesprek aan
de basis te starten. Het grootste ideaal dat ons daarbij voor de geest
stond, was wel om de mogelijkheid
te verwezenlijken de mensen zelf te
laten formuleren waar de actuele
politieke kwesties liggen en om de
actuele politieke tegenstellingen te
leren kennen. Te constateren valt
immers, dat de huidige politieke tegenstellingen - het rechts-links
denken - de mensen niet meer aanspreekt. Behalve het naar de mensen toe gaan om te luisteren, is het
ook onze functie om - zo onze vermoedens juist zijn - een begin van
een uitweg, een oplossing te geven
om de verstarring in het politieke
denken en de op korte termijn waar
te nemen bedreiging van onze democratie, te helpen oplossen.
Daarvoor dienden onze resoluties

over open deelneming en internationale gerichtheid. Richtlijnen die een
eerste uitwerking kregen in al de
voorstellen die op het congres werden aanvaard en later in brochurevorm werden verspreid.

Kritiek
Daarna kwam er kritiek op ons, o. a.
over onze opstelling t. a. v. het PAK.
"De kritiek op ons is begrijpelijk,
omdat wij nog niet in staat geweest
zijn die nieuwe politieke hPmtrlering
reele gestalte te geven; wij zijn nog
niet (of nog niet voldoende) naar de
kiezers toegegaan", aldus Rignalda
op blz. 23 van de congres-Democraat van april 1969.
De ad-hoc commissie Rignalda,
door het hoofdbestuur ingesteld om
de gesprekken aan de basis te bevorderen, meent dat nu een nieuwe actie
met een nieuwe aanpak gewenst is.

Die actie zal buitenparlementair zijn,
voor alles gericht op de overbrenging
van onze mentaliteit.
Om deze actie te starten en tot een
succes te maken, is het allereerst
nodig, dat wij tenminste honderd leden c. q, belangstellenden bereid
v.inden (verspreid over het hele
land) om hieraan mee te werken.
Hoe dat precies in zijn werk zal
moeten gaan, wordt onderwerp van
bespreking op een speciaal daarvoor
gepland "brainstorm week-end". Er
leven nu reeds ideeen genoeg.
Nodig zijn nu de mensen, die in hun
afdeling of in hun omgeving, bereid
zijn deze ideeen in concrete acties
om te zetten. Iedereen die deze uitdaging aandurft, wordt verzocht
zich op te geven bij de afdelings-secretaris of bij het landelijk secretariaat in Amsterdam.
De ad-hoc commissie.
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Wegen naar gevvestvorming
Dick Verstegen
Schaalvergroting. Een begrip
waarvan de hele samenleving zo
langzamerhand is doortrokken en
dat in tal van geledingen van de
maatschappij niet zelden tot zware
kopzorgen aanleiding geeft. Niet
alieen in commercHiel-economische sfeer, waar de "brede
basis" een steeds onvermijdelijker noodzaak wordt, maar
ook in de sector van de bestuursorganisatie bijvoorbeeld.
Het ligt voor de hand: de "actieradius" van de mens blijft al lang niet
meer in de hoofdzaak beperkt tot de
lokale gemeenschap waarin hij
woont en leeft en die - als gemeenteeen sluitende bestuurlijke omlijsting had. Gemeenschap en gemeente
pleegden vroeger immers in het
algemeen samen te vallen. Daarvan
is tegenwoordig vrijwel geen sprake
meer, zeker niet in stedelijke gebieden. We kunnen wonen in Leidschendam, werken in Den Haag,
winkelen in Voorburg of Rijswijk
en recreatie zoeken in Wassenaar.
En naar de markt in Delft of naar
de film in Leiden gaan is helemaal
geen uitzonderlijk uitstapje. De gemeente omvat niet langer een besloten gemeenschap, maar is onderdeel vim een leefmilieu dat voor
ieder verschillende grenzen kan
hebben.

Voorzieningenpeil
Daar komt - als essentiele factorbij dat vooral kleinere gemeenten
niet in staat zijn goed en effectief
de taken te verrichten, nodig voor
het bereiken en handhaven van een
modern voorzieningenpeil, dat
voldoet aan de behoeften van de ingezetenen. Het ontbreekt de afzonderlijke gemeente maar al te vaak
aan geld en bestuurskracht, de twee
bepalende en sterk samenhangende
elementen in het spel dat met de twee
andere (hogere) overheden gespeeld
moet worden om de zaken voor elkaar te krijgen.
De conclusie is dat de gemeenten
elkaar nodig hebben om gezamenlijk te kunnen voorzien in het behoeftenpakket van de bevolking van
dat grotere gebied, dat zij samen
vormen: de regio. De lokalitei)
vergroot zich tot regionaliteit
en het probleem is dat de lokale
bestuursorganisatie is achter-

gebleven bij de maatschappelijke
ontwikkeling. Al lang. Ruim
twintig jaar geleden is dat gevaar al onderkend. Dat mag blijken uit de omstandigheid dat de
commissie-Koelma al in 1947 een
rapport uitbracht over de wijze
waarop moest worden voorzien in'
de bestuurlijke behoeften van stedelijke agglomeraties. Het rapport,
dat in opdracht van de minister
van binnenlandse zaken is samengesteld, schijnt echter in een departementale la te zijn verstoft.
Elke weldenkende bestuurder zal
thans beamen dat er eindelijk vormen
gevonden moeten worden om de bestuurlijke situatie in de lokale sfeer
effectief aan te passen aan de eisen
die de ontwikkeling stelt. Tot nu toe
hebben de gemeenten zich beholpen met
de Wet gemeenschappelijke regelingen, die op bepaalde gebieden
vrijwillige en vrijblijvende intergemeentelijke samenwerking mogelijk maakt. Met behulp van deze
gemeenschappelijke regelingen,
waarvan er in Nederland ruim duizend bestaan, is ook wel gestalte
gegeven aan gewestelijke samenwerking (Eindhoven, Zaanstreek bijvoorbeeld), maar de basis die deze
wet thans tot gewestvorming biedt is
veel te smal. Eigenlijk is de Wet
gemeenschappelijke regelingen er
niet op berekend. De samenwerkingswogelijkheden die zij opent zijn te
beperkt omdat zij uitgaat van volledige vrijwilligheid en geen ruimte
laat voor het toekennen van bevoegdheden aan het grotere geheel,
het gewest.
Dat er iets gebeuren moet is geen
strijdpunt meer. Maar de vraag hoe
het dan wel in het vat gegoten moet
worden, geeft in de bestuurlijke
gelederen soms aanleiding tot verhitte discussies.

Rapporten
Inmiddels zijn over het vraagstuk
enkele rapporten verschenen, waarin verschillende wegen worden aangeprezen om uit het bestuurlijke
dilemma te geraken.
1) Het rapport van de commissieBrasz 2), samengesteld in opdracht
van bet Instituut Contact Randgemeenten. Dit rapport kiest voor het
instellen van een Gewestwet, op

grond waarvan de centrale overheid
in alle regio' s gelijk gestructureerde gewestelijke samenwerking kan
opleggen aan gemeenten.
Gewestvorming "van Bovenaf" dus,
waarbij enige ruimte gelaten wordt
voor het gemeentelijk initiatief tot
samenwerking.

2) Het advies van de Raad van advies
voor de ruimtelijke ordening. (RARO)
Daarin wordt een zekere voorkeur
geuit voor de vorming van grote gemeenten door middel van samenvoeging. Maar in stedelijke gebieden
wordt ook gewestvorming van bovenaf
zeer wel mogelijk geacht. Gemeenschappelijke regelingen ziet RARO
eventueel als een overgangsfase
naar gewest of grote gemeente.

3) Het rapport van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze
organisatie ziet een verruiming of
uitbouw van de Wet gemeenschappelijke regelingen als de beste oplossing
voor het probleem, zodat het initiatief tot gewestelijke samenwerking
en gewestvorming in eerste instantie bij de gemeenten kan blijven
berusten. De aanpassing van de wet,
zoals de VNG zich die voorstelt, voor·
ziet echter in de mogelijkheden van
bevoegdheden voor het gewestelijk
orgaan, het opleggen en afdwingen
van verplichtingen aan de partners
door het gewest en ook het opleggen
van gewestvorming aan (bepaalde)
gemeenten door de centrale overheid. In principe dus gewestvorming "van onderop" met ruimte
voor een duwtje van de centrale
overheid.

4) Tens lotte dan het rapport van de
Wiardi Beckmanstichting (WBS).
In dit ruw stukje timmerwerk mikt
de stichting op enerzijds (grote)
streekgemeenten en anderzijds
stadsgewesten, die bij de wet worden
ingesteld met onmiddelijke opheffing van de bestaande gemeenten die
onderdeel van het grotere geheel
zijn en eventuele andere samenwerkingsverbanden. Zowel in streekgemeenten als in stadgewesten zou
tegelijkertijd binnengemeentelijk
moeten worden gedecentraliseerd.

juni/juli

Standpunten
Op het eerste gezicht lijken de
standpunten nogal met elkaar in
strijd. Qua benadering en tactiek
is dat ook wel zo, maar principieel is er weinig verschil. In aile
rapporten is een nieuw en groter
bestuursverband het doel, dat in
de meeste gevallen de naam van Gewest draagt. De grootste doordouwers, zoals RARO en de WBS hebben het ook nogal nadrukkelijk over
het vormen van grote gemeenten.
Maar eigenlijk is het ailemaal van
hetzelfde laken een pak. Ook de VNG
bijvoorbeeld ziet op het eind van de
rit, dus na een geslaagde gewestvorming de mogelijkheid door te stoten
naar de vorming van een grote gemeente. Samenvoeging van gemeenten bij voorbaat, als het middel om
de bestuursorganisatie aan te passen
aan de tendens van schaalvergroting
wijst zij echter af. Gemeentelijke
grenswijziging is het kader van een
doelmatige gewestelijke samenwerking acht de VNG overigens aileszins oirbaar.
Ook houdt de VNG een uiteindelijke consolidatie van gewestvorming in een Gewestwet als
voorlopig sluitstukvan de ontwikkeling_ voor mogelijk. Aap.v~nkelijk
echter zullen de gemeenten zelf het
spel moeten spelen zonder abrupte
beslissingen van hogerhand, zoals
de WBS en in mindere mate de
RARO, die blijken voor te staan en
die de bestuurlijke continuiteit
doorbreken, weerstanden oproepen
en fixerend en frusterend kunnen
werken. De rigoreuze doorhakbedoelingen van de WBS bijvoorbeeld
zijn immers noch voor bestuurders,
noch voor bestuurden goed verwerkbaar. En hoe stelt de honorabele stichting zich eigenlijk de binnengewestelijke decentralisatie voor, waarbij de
subgemeente stevige bevoegdheden
moet krijgen, die toch niet in strijd
mogen komen met het belang van
het geheel?
De VNG, die het vraagstuk behoedzaam, maar reeel benadert en zich
daarbij ook richt op een haalbare
aansluiting op de bestaande situatie, wil langs een procesmatige
weg in drie fasen bereiken wat
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anderen in een klap wensen.
In die geleidelijke ontwikkeling
vormen gemeenten en gewest een
samengesteld lokaal
bestuur. Wanneer het gewest is
voltooid zal het nog steeds lokaal
bestuur zijn. De WBS haalt echter
langs de achterdeur van de binnengemeentelijke decentralisatie waarbij gewest of gemeente kennelijk als toezichthouder moet gaan
optreden- de vierde bestuurslaag
binnen, wat de bestuursorganisatie
er bepaald niet doorzichtiger op
maakt.

Gewestwet

Toekomst

Op de conferentie van het Instituut
Contact Randgemeenten in Utrecht
is wel gebleken dat er tussen prof.
Brasz en de VNG geen principieel verschil van mening bestaat.
Niet aileen omdat de vereniging
een Gewestwet als sluitstuk heel
goed mogelijk acht, maar ook omdat
prof. Brasz liet blijken dat hij en
zijn commissie zich maar op de
Gewestwet hadden gericht, nadat
gebleken was dat de VNG voor de
uitbouw van de Wet gemeenschapelijke regelingen had geopteerd.
Prof. Brasz voegde daar nog aan
toe dat hij de verruiming van de Wet
gemeenschappelijke regelingen als
alternatief van de Gewestwet en als
oplossing van de bestuurlijke nood
van de lokaliteit zeker niet zonder
meer afwijst. Blijkens zijn opmerkingen in de Tweede Kamer
heeft ook minister Beernink ee_n
voorkeur uitgesproken voor de
uitbouw van de wet gemeenschappelijke regelingen, zoals de VNG die
voorstaat. Een wetsontwerp daartoe
zou niet lang meer uitblijven. Verder
-zal nog voor het zomerreces een
nota over de bestuursorganisatie aan
de Tweede Kamer worden aangeboden.
Daarin zal ook tot uitdrukking komen
of de regering het nodig oordeelt
dat er nog een staatscommissie over
het vraagstuk moet worden ingesteld. Dat zou echter aileen aanbeveling verdienen ten aanzien van
het gebied, dat achter de typische
lokale bestuursproblematiek ligt.
Daartoe horen de provincies, die
zichzelf mogelijk gaan overleven
tegen de achtergrond van de lokale
bestuursontwikkeling.

Menigeen ziet een toekomst met twee
bestuurslagen, de lokale (gewesten
en/of grote gemeenten) en de centrale (het rijk). Sommigen zoals
prof. Brasz denken daar nog een
Europese bestuurslaag bij, zodat
er toch weer drie zijn. Maar niet
iedereen wil de provincies uit de
bestuurshierarchie bannen. Neem
de WBS. Deze organisatie ziet in
de toekomst wel een vermindering
van het aantal provincies, tot vijf
bijvoorbeeld, maar geen opheffing van deze bestuurslaag op
zichzelf.
Het is te hopen dat een eventuele
staatscommissie voor het bestuursorganisatie zich inderdaad vooral
richt op de bestuursproblematiek
die schuil gaat achter de lokale.
Anders zou er slechts onnodige
vertraging ontstaan voor soulaas
in het lokale vlak. En er is al
veel te lang gewacht met maatregelen die een betere organisatie in
deze bestuurssfeer mogelijk maken.

1) Het rapport Bestuurlijke organisatie
van de Vereniging van Nederlandse gemeenten blz. 8
2) prof. dr. H. A. Brasz, hoofd van
de afdeling bestuurskunde van de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
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Une femme c'est une femme
A. Meyer - Huisman
In het artikel in "Democraat" van
april 1969 over onze Franse zusterpartij, Technique et Democratic,
wordt onder punt 5 uiteengezet dat
deze groep t. a. v. de positie van de
vrouw in onze maatschappij verschil
meent te moeten maken tussen gelijk.heid en gelijkwaardigheid. Met
name meent T & D dat een vrouw zonder gelijk te zijn aan de man, bepaald wel gelijkwaardig is, daarbij
erkennende dat haar waarden op
ander gebied kunnen liggen dan die
van de man. De auteur van het genoemde artikel tekent hierbij aan
dat z. i. D'66 het met deze tweedeling niet eens zou zijn. Dit nu lijkt
mij geheel onjuist, want als we het
pro gamma van D' 66 bekijken, dan
blijkt er niets in te staan over de
positie van de vrouw, be halve dat
zij niet gediscrimineerd mag worden en het een en ander over de belastingregeling voor de werkende
gehuwde vrouw. Er bestaat dus officieel helemaal geen D'66 standpunt
in dezen. Dat is geen omissie, althans niet als men de geijkte beginselen van gelijkrechtigheid van de
vrouw aanhangt. Behalve de heer
van Dis zal geen partij hierover een
andere mening hebben.

Standpunt
Wat echter T & D wil, is iets anders
en is van een zo diepgaand belang dat
D'66 hierin een standpunt zal moeten
innemen. Het gaat hier nl. om een
fundamentele wijziging in onze inzichten omtrent de rol en de positie
van minderheden, in kwantitatieve en
"kwalitatieve" zin, in onze samenleving. Het is misschien niet toevallig
dat juist in Frankrijk deze zienswijze
is opgekomen, omdat deze mening
door Sartre reeds vroeger is neergelegd in zijn hoek Reflexions sur la
question juive, waarin hij (bij mijn
weten als enige in de grote hoeveelheid auteurs over het onderwerp antisemitisme) stelt dat wij nog nergens
zijn zolang wij de houding innemen
van "de jood die zich helemaal aan
ons aanpast, accepteren we wel, maar
de jood die zo "vreemd" is, moet
maar verdwijnen". Sartre wil het
recht erkend zien van ieder individu
en iedere groep op een eigen gezicht,
gedragspatroon, karakter enz. Ik geloof dat men hier de kern van iedere
discriminatie raakt. Een ander voor-

beeld: zolang de negers in de U.S. A.
aileen maar zo goed muziek maken,
maar niet een evenredig deel aan ingenieurs opleveren, kunnen de blanke
Amerikanen hen niet als gelijkwaardige burgers aanvaarden. Aangezien
het niet bon ton is om andere mensen
niet te aanvaarden, komt men dan al
gauw tot het besluit: nu moeten we zorgen dat de joden niet van ons te onderscheiden zijn en dat de negers in
drommen naar de technische hogeschool
gaan.
Deze zienswijze nu is ook van toepassing op de houding van de maatschappij t. o. v. de vrouw. Als een vrouw
niet net zo goed is op alle gebieden
als de man, dan is zij niet acceptabel;
een intolerante houding die ik niemand
kwalijk neem, want je bent nu eenmaal de erfgenaam van een maat-schappijopvatting van de· voorouders.
Maar nu wil D'66 juist iets nieuws
brengen, op allerlei gebieden waar
onze maatschappij mee te maken
heeft. En daarom geloof ik dat D'66
aandacht zal moeten besteden aan dit
punt van T & ~

Mevr. A. Meyer-Huisman (1922) was
als werkstudente medewerkster aan
Elseviers Encyclopedia of Organic
Chemistry,
het

Emancipeerders
De emancipeerders hebben zich
vermoedelijk inmiddels geharnast
en zitten hoven in de pen. Want
ook zij, even conservatief denkend als b. v. de bovengenoemde
Amerikanen, kunnen niet zien dat
een vrouw evenveel waard is als
de man, ook al zou zij anders zijn.
In hun ogen betekent anders zijn:
minder zijn. Zo wordt er in die
kringen altijd naarstig gezocht
naar beroemde vrouwen, hetgeen net zo dwaas is als het opsommen van belangrijke joden.
Maar is de vrouw nu, behalve in
haar hormoonhuishouding en
anatomie, anders van aanleg dan
de man?
Vooralsnog kunnen wij slechts
kijken naar wat de vrouw presteert, gepresteerd heeft en wat zij
wil. We moeten dan vaststellen dat
de geschiedenis bijzonder weinig
vrouwen met inventiviteit heeft
opgeleverd (ik gebruik niet het
woord creativiteit, want dan krijg
je altijd te horen: kinderen krijgen
is ook creatief). De tegenwerping
is dan: "ja maar, ze he bben nog
pas 50 jaar de mogelijkheid tot

was interviewster voor

Instituut voor

Psychologisch

Markt- en Motievenonderzoek en verzorgt de uitgave van een natuurwetenschappelijk vaktijdschrift.

Zij is

lid van D'66 in Eindhoven en lid van
de werkgroep

Bevolkingspolitiek.

ontplooiing". Welnu, nemen wij
de verloskunde zo oud als de
mensheid, toch werkelijk een
vrouwelijke aangelegenheid.
Als men de geschiedenis van
de medische wetenschap bekijkt,
dan blijkt, dat alle belangrijke
vindingen en verbeteringen in
de obstetrie door de eeuwen
heen door mannen zijn gedaan,
hoewel, behoudens enkele uitzonderingen (een maitresse van
Lodewijk XIV was de eerste
bij wie een man het kind ter
wereld haalde), alle bevallingen
door vrouwen gedaan werden *).
Een ander voorbeeld: sinds de
revolutie is de Russische vrouw
volledig gelijkgeschakeld. Op
het ogenblik is het zo dat de

juni/juli
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In memoriam B. Hamstra

uitoefening van het medische beroep, dus het verzorgende deel,
bijna uitsluitend in handen van
vrouwen is, de medische research,
het inventieve deel, daarentegen
overwegend in die van mannen.
Ik zou zo nog een hele tijd door
kunnen gaan, maa:r de ruimte zal
dat niet gedogen.
Ik meen ook - genera)iserenddat vrouwen bepaalde kwaliteiten
hebben die mannen missen (practisch denken en handelen, gevoel
voor mensen, verzorgend, bemid,delend) en vice versa. Het lijkt
me struisvogelpolitiek dit niet te
willen zien.

Willen
~de

vrouwen eigenlijk wel zo
graag net zo behandeld worden als
mannen? Uit een onderzoek is gebleken dat arbeidsters vaak als
grief tegen hun ploegbaas hebben:
"hij houdt de deur niet voor me
open". Waarom wil de meerderheid der vrouwen geen vrouwelijke baas, vinden zij die "te bazig,
te vitterig" ? Ik kan dat alleen maar
verklaren uit een willen nadoen door de bazinnen - van de mannelijke hazen, en dat lukt niet. Waarom staakt zo'n groot aantal vrouwelijke studenten hun studie als
ze trouwen (of liever: waarom
trouwen ze zo gauw mogelijk ....
o. a. om met goed fatsoen van de
studie af te zijn?; zie echter ook
de opmerkingen hieronder).
Uiteraard wil dit alles niet betekenen dat er niet enorm veel
problemen zijn die opgelost moeten worden, of men nu de T & D
stelling of de normale gangbare
mening, aanhangt. Zo schort er
nog het nodige aan de gelijke ·
rechten (de dubbele moraal! ) en
zijn er tal van praktische problemen die het zeer moeilijk maken
voor een gehuwde vrouw met
kinderen een beroep uit te oefenen (geen creches, geen dagscholen, geen halvedagbanen, geen
belastingfaciliteiten, geen heren bijscholingscurcussen). Maar
m. i. zal men die alleen goed op
kunnen lossen, als men van het
T & D standpunt uitgaat.
Hiermee misschien de discussie
gaande gemaakt hebbend, zou ik
ook in het Frans willen eindigen:
vive la petite difference .'

Op 30 mei overleed ons hoofdbestuurslid B. Hamstra op
69 jarige leeftijd.
D'66 leed op die dag een groot verlies. Steeds blijkt wat
Hamstra voor ons l;letekende. Door zijn natuurlijke bescheidenheid trad hij niet vaak op de voorgrond. Hij was
er altijd en deed meer dan van hem gevraagd kon worden
Voor velen was hij een onvermoeibare vraagbaak, voor
allen een goed vriend. Hij was het bewijs dat iemand die
jong van hart is voor anderen die jonger in jaren zijn tot
voorbeeld kan dienen in een jonge, nieuwe beweging.
Van zijn vele activiteiten zijn slechts genoemd zijn werk
als lid van de afdeling Zwolle als secretaris organisatie
van het hoofdbestuur en als voorzitter van de coordinatiecommissie gemeentepolitiek.
Mede door de werkzaamheden die hij voor zijn pensionnering verrichtte was hij bij uitstek deskundig op het gebied van gemeentewetten en problematiek.
De fractie in de Tweede Kamer, de gemeenteraadsftacties en vele gemeentelijke werkgroepen zullen zijn adviezen node missen.
Het moge mevrouw Hamstra, die haar man zo vaak aan
de partij af moest staan, tot steun zijn te weten hoezeer
wij met haar meeleven en dat haar man door zijn werk in
de partij voort zal blijven leven.
J. Beekmans.

Voorzitter D'66

PROVINCIENUMMER
((PEPERBEK"
met het Zuidhollandse ontwerpprogramma
is voor

EEN GULDEN
verkrijgbaar bij:

J. J. van der Kaaden
Nicolai'straat 3
Den Haag
tel. 070-392583

Bestelling is mogelijk door starting op gironummer
1804666, t. n. v. penningmeester D'66, Provincie
Zuid - Holland, Den Haag, onder vermelding van :
"Provincienummer Peperbek".
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Staatsinrichting is dood,
leve de burgerschapkunde
H.J. Noorderwier
Bij onze onderwijsvernieuwing heeft
de mammoet het vak "staatsinrichting", dat toch al een sukkelig bestaan leidde, doodgetrapt. In plaats
daarvan is een vage toezegging gekomen dat bij de vakken geschiedenis
en maatschappijleer onze staatsinstellingen nog wel een beetje aandacht zouden krijgen en er stellig
wel een aanbevelinkje zal komen om
zo mogelijk - althans bij de programma's- daarop meer accent te
leggen. Maar wat komt daarvan terecht?
Alle politieke partijen zijn ervoor,
dat het onderwijs in staatsinrichting
- .al dan niet onder een nieuwe naam ruime aandacht krijgt. In de Stichting Burgerschapskunde werken zij
samen om een schriftelijke cursus
aan volwassenen te geven, waarbij
zij krachtig worden gesteund door
een der vele departementen die iets
met onderwijs hebben te maken.
Maar waarom zouden al deze partijen tezamen hun wil niet kunnen doorzetten bij het gewone onderwijs?
Staan zij dan machteloos tegenover
de onderwijsbureaucratie?

Staat en maatschappij
Deze vraag hoeft voor onze politici
geen beantwoording; gelijk in zoveel
gevallen zijn deze ook hier progressiever dan de achterban, die
deels nog meent dat afzijdigheid mogelijk, ja zelfs aan te bevelen is. De
lezers van dit blad weten het ook wel.
Toch dient telkens op geschikte golflengte te worden herhaald dat de
thans opgroeiende mens in een wereid en maatschappij terecht komt,
waarmee hij - of hij wil of niet - aan
alle kanten is verweven. Zonder kennis geen orientatie, laat staan een
bijdrage tot instandhouding en vernieuwing. In beroep, bedrijf of priveleven is voor hen nauwelijks nog een
belangrijke stap mogelijk zonder in
aanraking te komen met overheidsbepalingen en -besluiten. Ruim een
kwart van wat hij verdient, zal met
of zonder zijn inspraak door de overheid worden uitgegeven. Deze overheid kan niet functioneren zonder
voortdurende belangstelling, toewijding en controle van de burgers.
Aan elke burger moet een grondslag
van kennis worden meegegeven.
Zonder deze kennis loopt het niet aileen bij de overheid spaak, ook de
burger zelf loopt gevaar te vervallen

tot chagrijnigheid en negativisme,
doordat hij dagelijks wordt getroffen door onbegrepen uitingen van
overheidsoptreden. Ofwel hij vervalt
tot illusionisme: gaat zijn leven of
gedachtenwereld wijden aan een enkel, op zichzelf staand denkbeeld op
staatkundig of sociaal gebied, waarvan hij door gebrek aan kennis het
relatieve niet voldoende doorziet.
Zowel negativisme als illusionisme
kunnen dan weer vrij gevaarlijk worden.

Onvoldoende
Wijlen het bijvak "staatsinrichting"
werd dikwijls gegeven door bijzonder
toegewijde en uiterst bekwame leerkrachten, die binnen het docentencorps van de middelbare school een
belangrijke plaats innamen. Doch heel
vaak was de situatie ongunstiger:
naast "exacte vakken" en "talen"
werd wel _gesproken over de rest als
"leervakken" - alsof begrijpen daarbij niet belangrijk was - of zelfs
"praatvakken". Staatsinrichting was
dan daarvan een onderdeeltje, dat
een als verlies aangevoeld "heel uur
per week" moest kosten, ook als het
niet eens als examenvak gold. Een
leraar die zo'n uurtje les geeft, niet
tot de vertrouwde docenten hoort,
wiens vak niet door iedereen serieus
wordt genomen, moet allerlei bezwaren ondervinden. Aansluiting van
onderdelen van zijn leerstof op die
van andere vakken - toch al een uiterst zwak punt in de onderwijsorganisatie - loopt kans onvoldoende te
worden. Interne prikkels tot grondige vernieuwing en voortdurende aanpassing van traditionele leerstof en
leermethoden blijven over het algemeen ontbreken. De indruk die zelfs
het beste, althans eindeloos vaak
herdrukte "beknopt leerboek der
staatsinrichting van Nederland"
maakt, is weinig opwekkend. Als er
dan al geen feitelijke onjuistheden,
vooroordelen of eenzijdige voorstelling van zaken in voorkomen, dan is
het toch wel een doodsaai, historisch
weinig verantwoord vertoog, in
ambtelijke taal vol onverklaarde termen, een opsomming van feitelijkheden waarvan de eigenlijke betekenis en achtergrond niet blijken. Belangrijke beginselen, formele onbelangrijkheden, curiositeiten worden
domweg naast elkaar geplaatst en
ongaar voorgeschoteld. Een paar

plaatjes en oubollige grapjes maken
deze spijs nog niet verteerbaar.

Beneden peil
Helemaal eigen schuld van schrijvers van beknopte boeken over staatsinrichting is de saaiheid en onverteerbaarheid van hetgeen ze aan
"leerstof'' opdienen, nu ook weer
niet: de erbarmelijke toestand waarin de tekst van onze Grondwet zich
bevindt, draagt daaraan mede
schuld. Wie een regeling maakt zonder vooraf duidelijk te maken wat
hij wil regelen, wie hetzelfde woord
gebruikt voor heel verschillende begrippen, wie vaak het omgekeerde
zegt van wat hij bedoelt, wie door
orakeltaal zijn lezers afschrikt, wie
het zo bont maakt dat hoogleraren
een burgermansbestaan vinden door
ambtshalve de regeling te moeten
"verklaren", wie maakt dat zijn regeling verstarrend werkt en niet in
zodanig tempo kan worden aangepast
dat ze aan de eisen des tijds blijft
beantwoorden, levert een knoeiprodukt, pleegt een ambtsmisdrijf, althans een zedenmisdrijf. Onze
Grondwet nu is zo'n regeling. De
"Proeve van een nieuwe grondwet",
een herschrijving door liefst vijf
hoogleraren als bovengenoemd
(waarom geen medewerking van
mensen met gewoon gezond verstand,
voor wie de wetgeving toch in de
eerste plaats is bedoeld ?), brengt
nog geen radicale vernieuwing.
Zelfs dit bescheiden voorstel, dat
een begin van fatsoenering had kunnen betekenen, blijft liggen. Met
zo'n Grondwet als kern van de leerstof moest bij lessen in staatsinrichting veel moeite worden gedaan
om de historisch vergroeide teksten
in klare taal om te zetten; dit maakte de situatie niet gezelliger.

De mannen van de VOS
VOS: vereniging van leraren in
staatswetenschappen, protesteerde
altijd tegen elke aantasting van de
positie van het vak staatsinrichting,
zoals dat nu eenmaal was uitgegroeid. Tot een analyse van de oorzaken waarom dit vak zo vaak werd
bedreigd en waarom het tenslotte de
doodsteek kreeg, is het bij de VOS
niet gekomen; dit was eenvoudig de
"schuld" van het ministerie van onderwijs. In een opzicht kunnen we
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De heer H. J. Noordewier (58) schreef
"Inleiding tot de studie van het Indisch
rechtseigen" (1940), heeft les gegeven
aan instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, is thans medewerker bij het schriftelijk
onderwijs
aan volwassenen in bedrijfs- en maatschappijwetenschappen. Woont in Den
Haag.

echter met de visie van de VOS gerust akkoord gaan: van een behandeling van onze staatsinstellingen door
in de vakken geschiedenis en maatschappijleer een accentje te verplaatsen: zal geen spaan terecht komen.
Helaas moeten we de ervaren en
deskundige leden van het bestuur
hierin gelijk geven. Maar anders
dan de VOS willen wij de dienaren van
de MAMMOET niet bevechten, doch
begrijpen. Het zijn toch ook maar
mensen die, als ze maar konden,
graag iets willen doen ten bate van
het onderwijs. Al beschikken ze niet
over elementaire pedagogische of
didactische kennis, als administrateur doen ze hun best en worstelen ze
met nadelen van centralisatie, gecombineerd met nadelen van decentralisatie, zonder dat de voordelen
die gewoonlijk aan een der beide stelsels zijn verbonden, tot hun recht
komen. Hun goede wil moet vooron-'
dersteld blijven. Geconfronteerd
met de noodzaak het aantal lesuren
te limiteren en het aantal vakken te
beperken of te concentreren tot die
waarvan de zg. vormende en praktische waarde, enz. , voldoende algemene erkenning vindt, moesten
zij wei ergens gaan snoeien. Dat het
vak staatsinrichting voor de bijl
ging, is - gelet op alle hierboven
reeds vluchtig aangeduide zwakke
plekken - wel begrijpelijk.

Wat nu
Berusten in deze impasse? Neen.
Eerst de verouderde bezwaren weerleggen. Bijvoorbeeld:
* Is de materie voor kinderen niet te
abstract? Ja, wei abstract maar bij
een goede presentatie niet te abstract. Het getal ( ?) nul was tot de
13e eeuw zelfs voor de grootste wijsgeren te abstract, nu wordt er op de
lagere school - pardon, het basisonderwijs - zonder speciale moeilijkheid al mee gewerkt.
* Is de materie voor doceren niet
ongeschikt omdat de docent zijn
persoonlijke voorkeur niet kan onderdrukken en dit wei behoort te doen?
Een verouderde opvatting; een niet
uitgesproken neutrale houding werkt
juist stimulerend en bezielend, bij
docent en bij leerlingen.
* Geen leraren? Begin bij de kweekscholen - thans de ergste kweekplaatsen van conservatisme in methodiek
en mentaliteit - het roer om te

gooien. Geef elke nieuwe onderwijzer zoveel burgerschapskunde nieuwe
stijl mee dat hij overal bevoegd is te
doceren. Specialisten, perfectionisten en academisch gevormde monopolisten zijn niet nodig.
* Geen uren? Als de urgentie eenmaal is aanvaard, dan de andere
maatschappijvakken (bijvak geworden) desnoods wat minder. Tenslotte
hebben we nog 20 of 40 zaterdagochtenden in reserve, die voorheen
ook produktief werden gemaakt. Als
de hele samenleving moet worden
gereconstrueerd, zal iedereen wel
offers moeten brengen, ook in vrije
tijd.
Wat de inhoud betreft, zie ik de
staatsrechtelijke (formele) feitenkennis verruimd met de historische,
maatschappelijke en organisatorische achtergrond, waarvan het
staatsrecht bij volledige doorgronding niet los mag worden gezien.
Bovendien zullen alle onderwerpen,
die nu nog in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, literatuur, enz. , worden behandeld, maar in "burgerschapskunde" een plaats kunnen vinden, in
dit vak dienen te worden geabsorbeerd en in juiste relatie gebracht.

Oplossing
Een oplossing uit de huidige impasse houd ik tenslotte voor mogelijk in
om te beginnen de volgende fasen:
I.
Speurwerk naar inhoud en doceermethode van burgerschapskunde
als nieuw kernvak voor alle vormen
van onderwijs. Aan onze universiteiten zijn de krachten aanwezig met
mod erne, pedagogisch en didactisch
wetenschappelijk verantwoorde kennis en bekwaamheid voor deze research. Ik denk niet zozeer aan programmering; integendeel, er moet
ruimte overblijven voor zelfstandig
en kritisch denken door de leerling
zelf.
II. Invoering bij wijze van proef op
enkele scholen (we zijn toch niet zover verstard dat een dergelijke
proef niet mogelijk zou zijn).
III. Door de bij de proef verkregen
resultaten de wereld van ouders en
opvoeders overtuigen.
Kortom: het moet op een of andere
wijze mogelijk zijn aan burgerschapskunde de plaats toe te kennen, die
alle politieke partijen het in zeldzame eensgezindheid willen geven.

Democratisering

van
besluitvorming
Het verwijt dat D'66 een gevestigde
partij wordt en dat er eigenlijk geen
verschil meer is met de andere partijen beantwoorden we niet met te wijzen
op het feit dat we werken vanuit een
andere mentaliteit, maar dat we wel
gedwongen zijn voor een deel te werken binnen de bestaande structuren.
Maar is het ook nodig om ons bij de
besluitvorming binnen de partij te houden aan bestaande structuren?
Want dat doen we op ons congres. Hier
beslist een minderheid voor de minderheid. En er bestaat het gevaar dat deze minderheid niet representatief is.
We willen inspraak van leden, ongeacht sociale afkomst of sexe. De kosten van het congres of de afstand kunnen voor velen financieel een ernstig
bezwaar vormen.
Niet alle ouders vinden een creche de
juiste oppasoplossing en een creche
is ook niet geschikt voor alle kinderen
(denk b. v. aan kinderen te groot voor
een creche en te klein om aileen thuis
te blijven); het kan eveneens een bezwaar zijn om met de kinderen te reizen. Deze dingen staan aileen ter beoordeling van de ouders.
Al:::: we voor dit probleem eens een oplossing zochten en het niet paternalistisch afdeden met te zeggen: men moet
er maar wat voor over hebben, dat kan
best. Want het kan niet voor iedereen~
Laten we ook op dit gebied, of liever
juist op dit gebied, progressief zijn
en pragmatisch. Een oplossing zou
zijn het eerste deel van het congres te
houden zoals nu gedaan is, en daarna
in het plenum de voorstellen te laten
behandelen, waarna ze met het advies
van het plenum worden verzonden naar
alle leden. Men kan dan binnen een
week voor of tegen stemmen. Daarna
wordt de uitslag bekend gemaakt. Op
deze wijze kan men ook beoordelen of
de congresgangers representatief zijn
voor het geheel.
Het bovenstaande moet zeker gelden
voor programmapunten, die niet op de
agenda gestaan hebben: het congres
moet niet namens alle leden kunnen beslissen over zaken, waar de thuisblijvers onkundig van zijn. De mogelijkheid
moet uiteraard blijven bestaan om te
reageren op een actuele politieke situatie.
Wel verdient het aanbeveling dan alsnog
alle !eden te laten stemmen en bij het
aannemen of verwerpen van een motie
nadrukkelijk te stellen dat deze mening
van de op het congres aanwezige leden
inhoudt.
H. J. Hofman en M. J. Spier-Walraven
Vlaardingen
Schiedam
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CONTINUE
ENQUETE
SVSTEEM
Ja-nee-andere- (geen)
mening
Enquete

Zoals u weet, doen onze politieke
tegenstanders niets liever dan de
zgn. "Onduidelijkheid" van D'66
breed uitmeten. Ze doen dan .alsof
ze niet begrijpen dat D'66 onder
politieke duidelijkheid iets anders
verstaat dan het klakkeloos meelopen achter verstarde denkbeelden.
Ze vertellen er natuurlijk nooit bij,
dat D'66 als partij wel degelijk oprecht streeft naar progammatische
duidelijkheid, naar een syntese vah
inspraak en beleid, zelfs meer dan
alle andere partijen bij elkaar.
Geen enkele partij immers heeft in
haar orgaan "Democraat" ja-neeandere(geen) mening rubriek. Juist
daarom is het zo jammer dat deze
poging tot duidelijkheid door de leden
nog niet voldoende wordt gewaardeerd. De leden van D'66 moeten
begrijpen dat men elke politieke
tegenstander met destemeer stelligheid kan wijzen op het onmiskenbare streven van D'66 naar duidelijkheid, naarmate meer lezers van
"DEMOCRAA T" de vragenlijst van
de C. E. S. rubriek op de achterpagina
zouden beantwoorden.
Aangezien de interne communicatie
in de Enqu€lte-commissie zich in
hoofdzaak schriftelijk of telefonisch
pleegt te voltrekken, kunt u ook
inwoners van Groningen, Heerlen
of Terneuzen als volwaardig lid
meedoen. Wel wordt verondersteld,
dat u enige goed-geformuleerde janee- vragen als introduktie meebrengt om tot dit gekwalificeerde
gezelschap te mogen toetreden.

D. J. Jasper, Katwijk aan Zee,
tel 01718-4340-voorz. Enqu€ltecommissie.

J. Verkade, Gennep, tel 08851-1125.

A. W. Voors, (seer. penningm.)
Oudwijkerveldstraat 72, utrecht.
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taar van een 40- jarige Leiderdorper, die zijn andere mening
toelicht:
"De vragen zijn m. i. ongelukkig geformuleerd. Niemand kan
uiteraard het r e c h t hebben
een gebouw te gebruiken voor
een doel, waar het niet voor
bestemd is. De dienst gaat
v66r geldt het gebruik van welk
dienstgebouw dan ook. Moeten
ambtenaren het recht hebben om
in het stadhuis politieke discussiebijeenkomsten te houden?
Nee natuurlijk. En verkoopsters
het recht om in V & D politieke
discussies te houden? Onzin.
lk heb het gevoel dat het hier meer
gaat om de vraag of het wenselijk
is, dat de beheerders van kazernes en universiteitsgebouwen dit
soort gebruik a priori verbieden.
Dit lijkt mij bepaald niet zo te
zijn. Mits het gebruik van de
ruimten door de dicussierenden
aan eenvoudige fatsoensnormen
voldoet, mag hiertegen m. i. op
zichzelf geen bezwaar worden
gemaakt'.'
Vraag 3 en 4.
Bij nadere analyse blijkt dat 35 van
de 108 inzenders geen rechtlijnig
verband zien tussen "overbevolking"
en "gezinsplanning''.
20 van de 36, die overbevolkt met
nee beantwoordden, wilden toch wel
gezinsplannen.
Alle S, die overbevolkt met geen/
andere mening beantwoordden, wilden wel gezinsplannen.
Inzenders daarentegen, die Nederland wel overbevolkt vinden, voelen
toch niets voor gezinsplanning.
Vraag 5.
In kanttekeningen bij de antwoorden
op deze vraag werd de "betere"
ontwikkelingshulp onderstreept.
Een inzender uit Rotterdam pleit
voor belastingvrijstelling van overwerk ten bate van ontwikkelingshulp. Een inzendster uit Hilversum
wil de "betrokken bevolkingsgroepen"
meer inspraak geven en hun vooral
niet "onze visie over hun belangen"
opdringen.
Vraag 7.

Analyse en commentaar
Van de 108 inzenders(sters), die
ditmaal de moeite hebben genomen,
hun antwoorden op te sturen, schreven zes er een brief bij met toelichting en kritiek.
Vragen 1 en 2. Blijkens het betrekkelijk gering aantal "geen of
andere mening" invullers heeft
de beantwoording van deze vragen weinig hoofdbrekens gekost.
Niettemin vol hier het commen-

"Mijn nee slaat vooral op het verbieden, omdat ik vind dat er zo min
mogelijk v:erboden moet zijn",
schrijft Margaretha Ferguson.
"Het gebruik van L. S.D. dient
slechts op medische indicatie· geoorloofd te zijn", schrijft een 44jarige Rotterdammer.
Een 74- jarige Amsterdammer krabbelt bij zijn "nee" de volgende kanttekening: "voorlichting geven, het is
de pest".

juni/juli
Vraag 8.
De juridische kenschetsing als "misdrijf' wordt algemeen ongewenst geacht, maar de abortus op zich blijf
ik wel zien als "moord" aldus Margaretha Ferguson.
Merkwaardig overigens dat &oveel
D'66-ers er blijkbaar geen
levensbeschouwing op na houden: 38 van de
108. Van die 38 vulden er 20 "geen1_'
in, 16 vonden een streepje voldoende.
Een 24- jarige vulde in:"rudimentair"
Een 25- jarige: "onnodige vraag, belachelijk klein Nederlands". Gezien
de representativiteit van deze C. E. S.
opinie moeten we dus vaststellen, dat
een derde gedeelte van ons ledental
het zonder "levensbeschouwing" doet.
Om een levensbeschouwelijk portret
van de congresgangers in Den Haag te
krijgen, zouden we de votometer kunnen inschakelen.

Ja-nee-meningen en tus·
senliggende antwoorden
op vragen uit het aprilnummer
ja

geen
nee ande:
meni

1. Moeten militairen het recht krijgen om in de kazerne politieke discussiebijeenkomsten
te houden ?

90

14

4

2. Moeten studenten het recht krijgen om in het universiteitsgebouw
politieke discus..,
siebijeenkomsten
te houden ?

89

13

6

3. Vindt U Nederland overbevolkt ?

64

36

8

4. Moet de overheld gezinsplanning bevorderen ?

86

14

8

5; Bent u be reid
meer belasting te
betalen ten bate van
meer en/of betere
ontwikkelingshulp?

66

21

21

6. Moet de gemeente eigen woningbezit bevorderen?

70

18

20

7. Moet de overheid het persoonlijk gebruik van
L.S. D. verbieden?

34

53

21

8. Moet vrijwillige
vruchtafdrijving
(abortus provocatus) als misdrijf
gehandhaafd blijven?

10

83

15

