~~

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 JAARGANG 14- NR. 3 - MAART 1981
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verschijnt IO x per jaar

DE VERKIEZINGSSTRIJD
HOORT TE GAAN OVER
BELEID!
0'66 is gereed voor de verkiezingen.
We hebben een verkiezingsprogramma dat de vergelijking met die van
andere partijen met glans kan doorstaan, een programma dat tot stand
is gekomen dankzij de werk- en
denkkracht van velen in de werkgroepen en de programmacommissie.

de fraktievoorzitter

JAN

TERLOUW

We hebben een strategie voor de kabinetsformatie die rust op brede steun in de
partij. Immers, nadat alle wijzigingsvoorstellen op het congres van 21 februari waren verworpen, is de strategieresolutie met
overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Het is een strategie die beoogt
de kiezer echt de keus te geven tussen het
beleid zoals het nu wordt gevoerd of een
ander beleid, die aankoerst op een kabinet
met brede steun in het parlement. die zich
richt tegen polarisatie van standpunten en
uitgaat van de noodzaak van een vernieuwingsgezind, verstandig en democratisch
geleid Nederland.
We hebben een kandidatenlijst die er vertrouwenwekkend uitziet. Ik ben er natuurlijk trots op dat alle verkiesbare zittende
Kamerleden boven aan de lijst zijn gekomen, en dat zonder enige aanbeveling van
wie dan ook. Ik vat dat op als een motie van
vertrouwen voor het werk dat de fractie in
de nu naar zijn eind lopende periode heeft
gedaan en ik dank daar de leden hartelijk
voor. Maar ook de rest van de lijst ziet er
kwalitatief goed uit, al had ik bepaalde
mensen graag wat hoger gezien. Maar dat
hou je natuurlijk altijd .

U hebt ook een lijsttrekker, iemand die
dankbaar is voor het vertrouwen en de
steun die hij nu al zoveel jaren in de partij
ondervindt en die van plan is met enthousiasme en aanzienlijke inzet de wenkende
winst te gaan verzilveren.
Van mijn toespraak op het congres stond
weinig op papier, omdat immers de nog te
kiezen lijsttrekker en niet de fraktievoorzitter was geagendeerd . Daarom wil ik hier
nog een enkel punt te berde brengen.
De politiek staat niet bepaald in hoog aanzien. Uit straatinterviews e.d. is te horen
hoe weinig vertrouwen de mensen in politiek en politici hebben. Naar mijn indruk
wordt dat er de laatste tijd niet beter op.
Nu is de lijsttrekker van de VVD de campagne begonnen met een reeks verdachtmakingen. Niet het politiek handelen
wordt gehekeld , maar de motieFen voor
dat handelen.
0'66 bijvoorbeeld wijst de levering van
onderzeeboten aan Taiwan niet om politieke, maar om electorale redenen af. zegt
Wiegel. Natuurlijk is dat onzin, want zo
populair is ons standpunt niet, maar daar
gaat het me nu even niet om. Als politici
elkaars motieven verdachtmaken , is het
dan een wonder dat de bevolking het vertrouwen in alle politici, en dus in de hele
politiek, verliest?
Ik vind dat de verkiezingsstrijd moet gaan
over programma's, stemgedrag, politieke
standpunten. Dat is het niveau waarop gediscussieerd moet worden en ik laat daarom het merendeel van de recente verwijten
van VVD-zijde onbesproken.
Ofschoon de campagne pas op 25 april officieel van start gaat, is in feite de verkiezingsstrijd natuurlijk ingezet.
Niet alleen de beide Kamerfracties,
Hoofdbestuur en de eerste vee11ig Tweede
Kamerkandidaten zullen zich volledig inzetten, een maximaal resultaat is pas te
bereiken door de inzet van de hele partij.
We hopen dat u er allemaal aan meedoet,
zodat 26 mei voor D'66 een absoluut
hoogtepunt wordt.
•
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door Stijn Verbeeck
Wanneer u, waarde lezer, dit blad niet in uw brievenbus, maar in de trein
hebt gevonden, weet dan dat het daar is neergelegd op advies van de penningmeester van D'66 uit propagandistische overwegingen. Op ons jongste
congres te Amersfoort, 20 en 21 februari, was een partijlid zo vriendelijk de
penningmeester er op te wijzen dat er geld bespaard kan worden door aan gezinnen, communes, huizen en dergelijke instituten met twee of meer partijleden slechts één "Democraat" te sturen.
Geduldig als hij is legde Jan Prevoo uit dat ook dit ei van Columbus niet alleen al eerder was gelegd, maar ook een windei bleek te wezen. Het computerbestand is het ledenbestand is het adressenbestand van de Democraat. Ga je
dat wijzigen dan moet je stembiljetten en andere zaken, die je nu ten behoeve
van alle leden in de Democraat insluit, apart gaan verzenden. Dat maakt de
zaak niet voordeliger, maar duurder.
"Leg die extra Democraat in de trein" zei Jan Prevoo, "dan vangen we tussen
de rails af en toe nog eens een nieuw partijlid".
Welaan dan, reiziger, reist met ons mee
naar een redelijke, zij het wat ongewisse
toekomst. De staat van lasten en baten
over I980 van onze partij vertoont een tekort van een ton. Op 3 I oktober I980 was
de begroting nog bijgesteld, toen zag het er
allemaal nog redelijk uit. En nu dit. De
voorzitter van de financiële commissie,
Erno Maas, adviseert ons de jaarstukken
goed te keuren en vast te stellen en stelt
zelf vast dat voor het eerst in de geschiedenis van de partij de jaarstukken al in januari
rond waren. En daar moest applaus voor
komen. Jammer dat Hans Muylaert het
niet kon horen. Als stafmedewerker finan-

ciële administratie van de partij is hij per
slot van rekening verantwoordelijk voor de
cijfers en de snelheid en de volgorde
waarin zij via de penningmeesters aan ons
ter hand worden gesteld. Maar Hans zat
ziek thuis, met kromme tenen te hopen dat
er I400 leden zouden komen opdagen om
ook dit congres "sluitend" te maken. Die
kwamen er niet, het werden er amper I200,
maar die vulden De Flint goed. Van de 400
die vrijdagavond al aanwezig waren, keurden er 399 de jaarstukken goed na vluchtige lezing, terwijl er slechts één dame was,
die zei verbaasd te zijn dat niemand anders
iets te vragen had.
DEMOCRAAT
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Wie verantwoordelijk?
De driemans ( !) congresleiding had toen de
Hoofdbestuursresolutie II over de besluitvorming in de partij al ongeschonden op
het droge en Hessel van Dijk, Miehiel
Faaseen Michel Jager maakten zich op om
binnen het tijdschema ook de wijziging van
het Huishoudelijk Reglement en drie
hoofdstukken van het Verkiezingsprogramma goedgekeurd te krijgen. Het congres at weer uit de hand. Schwarz pleitte
voor negen regels duidelijkheid in plaats
van veertig duidelijke regeligheid en won
dat pleit. De rest was voor het Hoofdbestuur. Een hoofdbestuur dat ik niet altijd
helemaal kan volgen. Bijvoorbeeld als
Hein van Oorschot een motie van orde met
betrekking tot het congresreglement indient, waarin het hoofdbestuur (het hele?)
eerst de programmacommissie afvalt door
een eerder geaccepteerde tekst op het
moment van behandeling niet te dekken en
vervolgens toezegt dat die programmacommissie de gewraakte tekst nog eens
critisch zal doornemen op grond van binnengekomen bezwaren. Een en ander
diende om de gevolgen van een procedurefout te verkleinen. De bedoelde tekst (de
inleiding op het programma) was al in no. verober door het hoofdbestuur niet amendeerbaar verklaard, zoals ook folderteksten niet aan de goedkeuring van een con~

171!1
I

''

gres worden onderworpen. Maar dat stond
niet in het congresreglement en dus kwamen er wel reacties. Hein van Oorschot
verklaarde later dat het Hoofdbestuur wel
degelijk - zij het op het laatste moment van zijn actie op de hoogte was gesteld. De
programmacommissie wist nergens van en
was duidelijk teleurgesteld over deze gang
van zaken. ,,Hadden ze maar op tijd in
Amersfoort moeten zijn", zei Van Oorschot.
Ja, je hebt mensen die vroeg komen en
anderen die vroeg vertrekken. Als ik het
goed gevolgd heb was op twee leden na het
hele hoofdbestuur om half tien al verdwenen, maar misschien volgde men het gebeuren vanuit de wandelgangen. Vroegere
hoofdbesturen gaven me wel eens de indruk te zaak te willen manipuleren. Dit
hoofdbestuur geeft de indruk de zaak op
zijn beloop te laten. Op het eerste kon je
verdacht zijn, tegen het laatste sta je
machteloos. Zolang dit binnen de partij
blijft kun je op verbetering aandringen
door het te signaleren. Maar als de TROS
in zijn ridicule verslaggeving - ik roep het
luide- toch even dat ene zinnetje meepikt
"Mijnheer de voorzitter, waar hebben we
het nu eigenlijk over?" dan blijkt dat méér
mensen zien wat ik zie en horen wat ik
hoor. D'66 is een loyale partij. En dat heeft
zo zijn voordelen. Want eigenlijk waren er
toch weer weinig verrassingen.

Sergeant van de week
Het PEAC keek even op de neus (m/v)
toen de amendementen 2016 en 2020 samen in de pan werden geklutst en de indieners van 2016 de eerste zin van hun amendement introkken. Als iets ingetrokken
wordt dan ben je uitgepraat, zo gaat dat nu
eenmaal. Er is trouwens een hele nieuwe
methode gevonden om een congres te boycotten. Stel je leest in het congresboek een
motie, bijvoorbeeld over het fokken van
ezels. Die tekst staat je niet aan, maar je
vreest dat de motie wordt aangenomen.
Dan dien je even een motie van orde in met
betrekking tot de congresagenda. Daarin
schrijf je: "De AL V etc., overwegende dat
ezels buitengewoon aardige en nuttige dieren zijn, is van oordeel dat het buiten mooi
weer is, besluit vandaag niet over ezels te
praten en gaat over tot de andere futiliteiten van de dag." Je moet wel even zorgen
datjouw motie van orde vóór de ezelmotie
behandeld wordt en snel wordt afgewerkt.
De mooiste regel van het congresboek
staat op pagina 14 helemaal onderaan:
Voorstel: Tekst van "bepaalde" t/m "lappen" schrappen. Het amendement werd
verworpen. "Bepaalde" t/m "lappen"
dus niet schrappen uit uw verkiezingsmappen! Want die zitten vol met grappen.
In Dordrecht- u dacht toch niet dat we dat
zouden vergeten? - bleken twee mannen
uit D'66 voorstander "van het aanmoedigen van vrouwen om dienst te nemen".
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Een rechtstreeks gevolg van het optreden
van sergeant-majoor Evenhuis tijdens de
ondervraging van recruut Ter Veer? Wie
aanwezig was bij wat Jan Veldhuizen
noemde "een cursus wereldleed in veertig
afleveringen'', moet zich de discussie over
de "invalide boerenzoon" wel herinneren.
Toen later op de dag generaal Terlouw ondervraagd moest worden, viel Carien even
uit haar rol en produceerde bij wijze van
inleiding een hikkerig bakvislachje met de
tekst "Ja Jan, jij krijgt óók vraagjes!"
Soms heb ik het ineens moeilijk met de
emancipatie.

Klimmerboon
Mannen doen gelukkig ook voldoende
vreemde dingen om het evenwicht te herstellen. Neem nou Anton van Lijsseltrekker in Amersfoort. Eerst dacht ik: principiële man, daar kan het hoofdbestuur nog
een voorbeeld aan nemen. Maar door de
congresleiding voor het blok gezet wilde
hij toch geen verkiezing voor het lijsttrekkerschap. Begrijpelijk, de uitslag stond
vast, tijdverlies, al die stemmen tellen,
maar dat had hij tevoren óók kunnen bedenken. En zijn uitgangspunt was zo aardig. Jan Terlouw wordt ook liever door de
partij gekozen, dan dat hij als enige overblijft omdat de 39 andere kandidaten hem
als lijsttrekker aanwijzen.
Voorzitters onder elkaar

Niettemin, we hebben weer een lijsttrekker, die in het vooruitzicht op het huis
maar vast aan een gedicht van Cats begon.
Een gèdicht over de bonestaak, of eigenlijk
over de boon die langs de staak omhoog
moet klimmen, maar in zijn overmoed de
stut uit het oog verliest ...
, ,De staatszucht door haar trots gemoed,
die houdt hierin gelijke voet
zij kent noch paal noch middelmaat
vermits zij altijd verder gaat
waardoor zij dan tenslotte zweeft
daar zij geen stok en steunsel heeft
en wordt op 't lest ter neer gerukt
met voeten in het slik gedrukt."
Jan Terlouw zal zijn stut, de partij, niet uit
het oog verliezen maar bezwoer de partij
ook niet boven zijn eigen bonestaak, het
huidige ledental, te willen uitgroeien.
Veel van wat hij verder zei, vindt u terug in
zijn bijdrage op de voorpagina van deze
Democraat. Hij spreekt daar terecht niet
meer over het "gat van de zes miljard" in
ons verkiezingsprogramma. Daar is de
hele vaderlandse pers al over gevallen.
Een gevolg wellicht van het feit dat op de
dag waarop Maarten Engwirda in zijn
persconferentie deze cijfers bekend
maakte, Wiro Beek in een bekende periodiek van leer trok over de onbetaalbaarheid van ons programma.
Want Jan Terlouw zei was ook onbetaalbaar: , ,Zes miljard ongeveer tekort in 1985.
Dat is mij ontzettend meegevallen! Dat
betekent dat als wij ons ambitieuze programma zo zouden uitvoeren als het er ligt
en het begrotingstekort terugbrengen tot
4 1/2%, dan hebben wij in 1985 een tekort
van zes miljard. Vergelijk dat eens met die
20 miljard waar Van Agt het over heeft in
zijn brief van enkele dagen geleden.
Bovendien liggen er in dit programma mogelijkheden om het gat te dempen. Ik wil
graag de vergelijking aangaan met alle andere programma's om te zien waar de
grootste gaten zitten en waar de grootste
helderheid is. Ik ben zeer verbaasd in een
ochtendblad te moeten lezen dat wij doen
aan kiezersbedrog, omdat we vóór de verkiezingen vertellen wat het kost, hoe groot
het tekort is en hoe we dat denken in te
vullen."
De verbazing zal nog groter zijn geworden,
want andere kranten schreven zonder te
luisteren het ochtendblad na.

Wie zal dat betalen ... ?

mende zaak." Mij verraste het tussen de
negen kandidaten die er toch nog waren
geen enkele vrouw aan te treffen. Ik zal er
beleefd aan herinneren te gepaster tijd.
Slachtoffer van de bureaucratie werd Nico
Léons. Door een te laat ontdekte administratieve fout van de regio, die zijn amendement (nr. 5051) op de paragraaf jeugdbeleid had overgenomen, kwam de tekst
ernstig verminkt in het congresboek. Voor
eigen rekening liet hij 1600 kopieën maken
van de juiste tekst en legde die vrijdagavond op de balie, waar ze -het was immers buiten de orde- door de rapportagecommissie werden weggehaald en . . . in
Dat gaat naar Den Bosch toe ...

Garantie voor een feest

Huiswerk
Er werd ook weer stoeltje gewisseld tijdens dit congres. De namen van gaande en
komende mannen zult u ongetwijfeld ergens in deze Democraat vinden. Zeevalking zei er in zijn_ rede ook wat van: "Voor
de zoveelste keer beleven wij het vandaag
dat zich voor de vervulling van die vakatures slechts één of een paar kandidaten melden, waarbij nog komt dat niet zelden de
nodige druk op sommigen moet worden
uitgeoefend zich kandidaat te stellen opdat
de vakature in ieder geval wordt opgevuld.
Ik vind dat weinig meer dan een bescha-

beslag genomen, "beschlagnahmt" had ik
bijna geschreven. Er viel nergens meer
over te praten. Zelfs een openbare mededeling dat het hoofdbestuur de in beslag
genomen tekst in de definitieve versie van
het programma zal overnemen werd niet
gedaan. Sommige dingen mag je in de partij
blijkbaar niet weten.
Geen wonder dat twee leden uit Den Helder zeiden: "Op zo'n congres heb je eigenlijk met een heel ander D'66 te maken dan
thuis". Maar ze komen toch weer de volgende keer, net als de kleine lngeborg
Overeem, die de glijbaan in de crèche het
absolute einde vond.
Achtentwintig amendementen en één motie bleven over toen de congresvoorbereidingscommissie alle teksten rond de strategieresolutie van het hoofdbestuur had
gerangschikt. Zij vonden na uitvoerige behandeling een roemloos einde. De resolutie kwam ongeschonden over de streep.
Kijk, hoofdbestuur, we stellen ons dan wel
geen kandidaat, maar we doen wél ons
huiswerk.

R~
Alter

Wie ter plaatse zijn huiswerk deed wasJan
Veldhuizen. Bij gebrek aan middelen
schrapte het hoofdbestuur f 50.000,- uit
zijn campagnebegroting. Misschien komen
die later nog, als het geld er is, was de
mededeling. Maar Jan wilde het nu weten
en haalde vrijdagavond en zaterdagmorgen
in de wandelgangen de garantie voor een
halve ton bij elkaar. Bij de behandeling van
het campagneplan ging de enveloppe in het
kistje van de penningmeester en riep Jan
Veldhuizen ons op tot actie. Zaterdag 25
april gaan we massaal van start in Den
Bosch, (mededelingen in de volgende Democraat) om niet meer te stoppen voor 26
mei. Dan vieren we feest, met of zonder de
kater van de logenstraffing van allerlei té
optimistische verwachtingen die je overal
hoort. Feest omdat die partij die we zeven
jaar geleden niet hebben opgeheven en opgegeven bestaat.
Maar we moeten er wel nog even wat aan
doen!
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Citata Zeevalkiana
Drie onbeschadigde strofen
uit de congresrede van de
partijvoorzitter
De volledige tekst is op het secretariaat verkrijgbaar.

De verkiezingsstrijd is begonnen zij
het op een weinig verrassende wijze.
De V. V.D. heeft de draad van vier
jaar geleden weer opgepakt. Er moet
een kabinet komen met daarin alle
vier grote partijen, een nationaal kabinet want het land heeft een kabinet
steunend op een brede basis nodig.
Dat laatste zijn wij met de V. V.D.
eens. Maar de V. V.D. is met deze
stellingname volstrekt ongeloofwaardig. In 1977 ging men met dezelfde doelstelling de verkiezingen
in. En wat was het resultaat? Een
kabinet van Agt steunend op twee
pàrtijert, een wankele meerderheid
van twee zetels in de Tweede Kamer
waaronder een tiental C.D.A.ers als
gedogers en zich staande houdende
dank zij de steun van D.S.'70, de
Staatkundig gereformeerden, het gereformeerd politiek verbond en boer
Koekoek.
Kortom een echte rariteitenfamilie.
Nu dus weer van die kant hetzelfde
verhaal. Ik denk dat de Nederlandse
kiezer een te goed geheugen heeft om
er andermaal in te trappen.
Zijn wij zelf dan als D'66 geheel zonder fouten als het om duidelijkheid
gaat? Helaas niet en daarom acht ik
het een plicht jegens de kiezer een
bepaalde niet onbelangrijke passage
uit ons verkiezingsprogram wat nader te belichten. Een ongebruikelijke
zaak een partijvoorzitter die een kritisch geluid laat horen over het program van zijn eigen partij maar wij
Democraten zijn nu eenmaal als ondogmatische partij overtuigd van het
standpunt dat wij niet pretenderen
steeds en altijd de wijsheid in pacht
te hebben. En verder van zelfkritiek
wordt men niet minder als die kritiek
zijn basis maar vindt in de persoonlijke vrijheid van de betrokkene en
niet van andere zijde is afgeperst zoals elders in de wereld wel gebeurt.
Het gaat orrt de volgende passage in
ons verkiezingsprogram:
"Deze principiële en permanente
hervormingsgezindheid, waarbij elke zekerheid van vandaag morgen
weer ter discussie kan staan als de
omstandigheden zich wijzigen is het
duidelijke kenmerk van D"66. Het
politieke krachtenveld heeft veel van
zijn wortels nog altijd in de 19e eeuw.
D'66 is in verser geploegde aarde
geworteld en ons spoor loopt niet
van eergisteren naar vandaag, maar
van vandaag naar overmorgen."
Uiteraard richt mijn bezwaar zich
niet tegen de eerste zin van dit citaat.
D'66 is inderdaad een partij met een
principiële en permanente hervormingsgezindheid of kort gezegd een
ondogmatische politieke partij. Maar
is dat ondogmatische nu een uitvinding van ons? In genen dele. Wij
hebben er alleen een eigenlijke vertaling aan gegeven. Voor de zoveelste maal wil ik verwijzen naar de
vooroorlogse Vrijzinnig Democraten
die ditzelfde beginsel huldigden. Wij
zijn niet zo uniek als sommigen onzer
menen te zijn ook wij hebben historische wortels en banden met het
West-Europese cultuurpatroon.
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Zeker, we trekken creatief als we
zijn duidelijk lijnen naar de toekomst
maar onze ideeën zijn nu en in de
zestiger jaren niet uit de lucht komen
vallen. Daarom onder meer zijn we
geen boerenpartij voor intellectuelen.
De enige dimensie die de 20e eeuw
aan de politiek heeft weten toe te
voegen is het fascisme geweest. Van
die en soortgelijke stromingen keren
we ons met walging af.
Welnu laten we dan duidelijk zijn
ook op dit punt opdat de kiezer ons
als vierde stroming in de politiek
duidelijk herkent en plaatsen kan.
Als men D'66 in een enkele zin zou
willen vangen dan geef ik hem u hier.
D'66 is een linkse partij die de maatschappij tracht te moderniseren zonder naar het paardemiddel van de revolutie te grijpen.
Dat is inderdaad geen 19e eeuwse
gedachte in zoverre heeft ons program nog gelijk ook. Maar die gedachte is wel van eergisteren immers
25 eeuwen geleden werd die politiek
al nagestreefd, te weten door Solon's
wetgeving in Athene. Solon streefde
er in zijn wetgeving naar weg te nemen wat hij verkeerd achtte en hij
schiep een wetboek waarin elk onderdeel van de samenleving een
plaats kreeg toebedacht welke hem
juist leek en die voldoende rekbaar
moet zijn zich aan te passen aan toekomstige veranderingen zonder dat
er behoefte aan gewelddadig optreden zou bestaan, Volgens Solon
moet de bestuurder de dienaar van
de wet zijn, niet de meester er over
en het.volk behoort erop toe te zien
dat hij zo'n gehoorzame dienaar is.
Tenslotte partijgenoten nu op naar
de verkiezingen. Om die verkiezingen te winnen hebben we nodig een
goed program. een lijstaanvoerder
die stemmen trekt, werkkracht en
geld.
Voor dat goede program hebben onze werkgroep van de S.W.B. en de
programmacommissies gezorgd.
De lijstaanvoerder die stemmen
trekt, daarvoor zorgt straks dit congres.
Werkkracht en geld hebben hoofbestuur en campagnecommissie nog
nodig en daarvoor moeten alle partijleden hier in deze zaal en daarbuiten in het hele land zorgen.
De steun van werkelijk niemand kan
daarbij worden gemist, want vergeet
één ding niet, deze Tweede Kamerverkiezingen beslissen niet alleen
over de samenstelling van onze
volksvertegenwoordiging, zij beslissen ook over de kabinetsformatie en
de Staten- en Raadsverkiezingen
voor het volgend jaar.
Met een in zichzelf verdeeld C.D.A.
tegenover ons, met een meer en meer
zich naar het isolement kerende en
doctrinair wordende PvdA links van
ons en met een meer en meer conservatief wordende V.V.D. rechts van
ons zal een eensgezind schouder aan
schouder staand D'66 waar kunnen
maken hetgeen verwacht wordt: de
zege op 26 mei.

"erkiezingsprograumuma
hoofdstuk "

,.
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Hoe verder een congre·s vordert met
de behandeling van amendementen
op een zo belangrijk document als
een verkiezingsprogramma, destemeer moet rekening worden gehouden met de gevolgen van reeds aanvaarde amendementen bij eerder behandelde hoofdstukken. Bij de besluitvorming over Hoofdstuk V,
handelende over sociaal en cultureel
welzijn met de belangrijke partijuitspraken over onderwerpen als
emancipatie, volwassenen-educatie,
gehandicaptenbeleid, culturele minderheden
en
volksgezondheid,
moest het hoofdbestuur dan ook regelmatig waarschuwen voor tegenstrijdigheden die aanvaarding van
diverse amendementen zouden gaan
opleveren. Met steun van enkele leden, die dat gevaar gelukkig tijdig
onderkenden, gelukte het de ontwerp-tekst op onderdelen aanmerkelijk te bekorten en redelijk consequent de algemene partijdoelstellingen het tot op heden gevoerde fractiebeleid volgend, dit hoofdstuk vast
te stellen.
De kracht van een verkiezingsprogramma wordt in sterke mate bepaald door beknopte en heldere doelen probleemstellingen, gevolgd door
niet voor tweeërlei uitleg vatbare uitspraken over de in de komende kabinetsperiode te nemen maatregelen.
Daarnaast is van belang dat een verkiezingsprogramma niet alleen opdracht en richtsnoer is voor onze
komende Tweede-Kamerfractie, het
moet ook een goed en bruikbaar instrument zijn voor formatiebesprekingen. Dit laatste gebruiksdoel mag
een partij, die in zijn strategieresolutie o.m. stelt, dat samenwerking met

andere partijen gebaseerd moet zijn
op programvergelijkingen, niet uit
het oog verliezen.
Mede tegen deze achtergrond stemt
het tot voldoening dat, bij amendement een paar belangrijke "vergeten" onderdelen uit het beleidsprogram alsnog in het verkiezingsprogramma zijn opgenomen, en- dankzij de overname van een trits amendementen, samenhangend met de
actuele problematiek rondom de decentralisatie en democratisering van
het specifieke welzijnsbeleid - D'66
de verkiezingen in kan gaan met duidelijke standpunten inzake de kaderwet specifiek welzijn, de decentralisatie in de gezondheidszorg en
de noodzaak van een samenhangende wetgeving terzake het onderwijsbeleid. Met name op eerst- en laatstgenoemd terrein had D'66 oök nog
wel e.e.a. goed te maken of in te halen. De hierbedoelde stellingname
komt m.i. het meest pregnant tot uitdrukking in het aanvaarde amendement Eis ma, dat ik daarom hieronder
onverkort citeer:
"Bij stagnerende economische groei
en het risico van daardoor genoodzaakte bezuiniging op het bestaande
voorzieningensysteem, dreigt een
innovatie daarvan tot de onmogelijkheden te gaan behoren. Het systeem van wetgeving dient, zojlls gezegd, te voorkomen dat daardoor de
zwakst geregelde voorzieningen het
eerst aangetast worden. Het is derhalve gewenst dat de nog niet wettelijk geregelde voorzieningen van
specifiek welzijn geregeld worden in
een Kaderwet specifiek welzijn,
waarin decentralisatie en democratisering voorop staan.

zullen algemene richtlijnen opgesteld moeten worden met betrekking
tot de rechtspositionele en financiële
status van de vrijwilliger. Inschakeling van werkloze beroepskrachten,
met behoud van sociale uitkering en
aanvulling daarv.an moet mogelijk
zijn."
Door een misverstand in de regio
Noord-Holland dreigde een essentiële correctie in de paragrafen over
jeugdbeleid (het eigenlijke amendement was abusievelijk als "toelichting" ingezonden en die wordt- zoals bekend sinds lang niet meer in
congresboeken opgenomen) niet
meer mogelijk te zijn. Na het nodige
procedurele gestoei zegevierde het
gezonde menselijke verstand. Het
congres machtigde hoofdbestuur en
programmacommissie dit amendement redaktioneel te verwerken. Aldus wordt het doemdenken, dat in de
ontwerp-tekst de jongeren wordt
aangewreven, alsnog vervangen
door een stellingname die overeenstemt met hetgeen Jan Terlouw zo
treffend in de vorige congresrede
verwoordde als de "werkelijke"
D'66-visie op de jongerenproblematiek:
"Juist de huidige economische ontwikkelingen zullen ook hun terugslag
hebben op de positie van de jeugd.
Positief moet worden gewaardeerd
de bereidheid bij de jongeren om zich
los te maken van de verspillende
welvaartseconomie en zich opbouwend op te stellen als het gaat om het
steunen en zelf initiëren van aktiviteitenter bescherming van het milieu
en een aangenaam leefklimaat in het
algemeen en derhalve ook gestimuleerd."
Op soortgelijke wijze zullen een
zestal tekstverbeterende amendementen van de werkgroep Gehandicaptenbeleid ertoe bijdragen dat de
betreffende paragraaf in de eindversie van het verkiezingsprogramma
een even redelijk als realistisch D'66alternatief biedt.
Van de 75 amendementen moesten
er om eerder genoemde redenen vele
afgewezen worden. Dat lot trof ook
de amendementen die onze uitgangspunten inzake de decentralisatie in de gezondheidszorg dreigden
aan te tasten.
Ondanks de handicap van ·een beleidsprogram, dat inzake het minderhedenbeleid pas in 1982 aangepast zal kunnen worden, en het
hoofdbestuur de AL V dientengevolge moest adviseren een enkel amendement als motie over te nemen,
werd een aktueel en in ieder geval
voor één kabinetsformatie toereikend minderhedenbeleid vastgelegd.
De huidige en toekomstige frakties
kunnen vertrouwen putten uit de
realiteitszin en politieke consistentie
die de besluitvorming tijdens deze
algemene ledenvergadering kenmerkten. Met dit gereedschap moet
er in campagne en Kamers door D'66
"ivoor" te "draaien zijn" in welzijnsland.

De reeds bestaande wettelijke regelingen in het specifiek welzijn en de
toekomstige Kaderwet dienen ter
bevordering van een politiek gewogen prioriteitenstelling zoveel mogelijk onderling te worden afgestemd. Daarbij valt allereerst te denken aan de onderlinge afstemming
van de systematische en de democratische planning. Ook is hierbij te
denken aan algemene regels voor de
rechtsbescherming van burgers en
instellingen, de medezeggenschap
van betrokkenen- met name de niet
georganiseerden - voor kwaliteitskontrole e.d."
Aansluitend verwierf een amendement dat de D'66-visie op het vrijwilligerswerk ondubbelzinnig vastlegt een overtuigende meerderheid.
Het aktuele geharrewar in de welzijnsplanning op lokaal en provinciaal nivo over de positie van de
vrijwilliger in het welzijnswerk, die
onze fraktieleden, deel uitmakend
van zowel centrale overheid als lagere overheden vaak parten speelt,
rechtvaardigt ook hier een aanhaling
van het aanvaarde amendement van
de afdeling Utrecht:
"In het welzijnswerk spelen vrijwilligers vaak een belangrijke rol. Over
dit tot de z.g. "informele sektor" te
rekenen vrijwilligerswerk en het gewicht dat wij daaraan toekennen,
spreekt dit programma zich op tal
van plaatsen uit.
De ontwikkeling der laatste jaren in
de richting van andere vormen van
vrijwilligerswerk zal een bijdrage leveren bij de totstandkoming van een
meer "zelffunktionerende" samenleving. Vrijwilligerswerk in het algemeen heeft behoefte aan een goede koördinatie en organisatie. Dit
kan gewaarborgd worden door de instelling van een nationaal vrijwilligersbureau en regionale vrijwilligerscentrales, waarvoor middelen Jan van den Hazel,
beschikbaar dienen te komen. Er secretaris politiek.
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RB-Resolutie 11
De uitgangspunten voor besluitvorming, op grond waarvan in het najaarscongres reglementswijzigingen
zullen moeten worden vastgesteld,
werden door de AL V te Amersfoort
nog wat aangescherpt. Het amendement Hutte e.a. dat o.m. pleitte voor
het vooraf samenvoegen van ingediende amendementen en moties tot
één wijzigingsvoorstel of ontwerpbesluit, zodat tijdrovende besluitvorming in de AL V over allerlei
deelaspecten achterwege kan blijven, verwierf grote instemming. De
rapportagecommissie zal dus in het
vervolg ruimere bevoegdheden krijgen. De congresvoorbereidingscommissie zal zijn taak: het aanreiken van de essentiële beslispunten
en het stimuleren van de discussie in
de partij daarover dan ook beter
kunnen vervullen. Hoofdbestuur en
AL V vonden elkaar in de besprekinE
van het amendement Anthonisse/re·
gio Limburg op een hanteerbaar
compromis van tenminste twee weken voor aanvang van de AL V dat
alle op de voorstellen ingediende
amendementen en,moties bij de Ie-

den bekend moeten zijn. Nadat het
Hoofdbestuur toezegde na te zullen
gaan Of en zo ja welke groepen in de
partij onder welke voorwaarden de
bevoegdheden zouden kunnen krijgen, om evenals (sub)regio's, afdeJingen en "25 leden", om amendementen en moties in te dienen voor
een AL V, werd HB-resolutie 11 verder ongewijzigd vastgesteld.

De wiiziJ&inJJen van het
Huishoudelijk Reldement
Pe behandeling van de voorstellen voor het Huishoudelijk Reglement in Amersfoort heeft tot gevolg dat art. 104, betreffende de
dubbele kandidaátstelling, er als volgt uitziet:
·
·
Art. 104

Jan van den Hazel
secretaris politiek.

Congres Amersfoort

De informatie, welke een lid van D'66, die iicb kan~
didaat stelt voor een. kandidatenlijst voor een verte•
genwoordigend lichaam, moet verschaffen, dient mede te bevatten:
a. of betrokkene kandidaat is gesteld voor de, kandi·
dalenlijsten van andere vertegenwoordigende li·
chamen, en zo ja, voor welke;
b. of betrokkene lid is, dan wel op de kandidatenlijst
staat van vertegenwoordigende lichamen. en zo ja,
van welke en op welke plaats(en).
·

Verder zijn de HB-voorstellen, zoals afgedrukt in
Democraat 2/81 , blz. 22. ongewijzigd aangenomen.

Wie heeft - per ongeluk - uit
Amersfoort de verkeerde groene jagersjas meegenomen.
Er is. een vrijwel identieke; maar
voor mij te kleine,jas blijven hangen.
Merk SALKO, bruine knopen.
H. M. Gelderblom-Lankhout, tel.
070-256165.
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BESTUUR

iöon voor de nieuwe
Club-gids
i
1

Mensen die met Club Méditerranée
op vakantie gaan, zijn over het algemeen
geen stilzitters. D1e w1llen aktie, volop
I
Stuur miJ d1e 272 pagina's dikke g1ds :
sportief bezig zijn.
boordevol sportief vakantieplezier.
1
In de vele exclusieve vakantiedorpen
van de Club kunt u zich naar hartelust
naam ______
. .. · - - aan uw sportieve sport overgeven.
adres
Aan zeilen bijvoorbeeld. Of windsurfen,
duiken, waterskiën. Maar ook aan
woonplaats---------·
tennis, golf en boogschieten.
postcode _ _ _ _ _ __
't Is biJ de prijs begrepen, evenals de
eventueleinstruktiesen gebruik van
Club Méditerranée
materiaal. Weet u nog wel
u dat
I
Raadhuisstraat 49
verleden I
:.~ _ _ . _
2101 HD Heemstede
jaar
IN
gekost L---------~1
heeft

Bent u gëlnteresseerd in zo'n
aktieve sportvakantie met uitstekende
maaltijden en veel gezelligheid?
In de nieuwe zomergids staat alles.
Vraag even aan.

Club Méditerranée
savoirvivreen vacances
Raadhulsstraat 49, 2101 HD Heemstede.
Tel. 023 · 28.69.40 · 28.69.41

Hoofdbestuursvergadering van 15 januari
De Hoofdbestuursvergadering van
15 januari is alweer bijna 2 maanden
geleden als u dit leest. Ik zal er dan
ook alleen de belangrijke puntjes
voor u uitpikken.
In aanwezigheid van enkele jongeren
van het JOAC wordt door Jan v. d.
Hazel meegedeeld dat het instellingsbesluit voor het JOAC rond is.
Ook het JOAC-programma voor het
komende.jaar is gereed met als belangrijkste punten: jongeren aktiveren en aansluiting zoeken bij de aktiviteiten rond de Tweede Kamerverkiezingen.
De penningmeester Jan Prevooheeft
daarna een minder prettig bericht en
toont zich zéér bezorgd. De voorlopige jaarrekening geeft een nogal
groot tekort te zien over 1980.
Verder worden de kontributieregeling en de regiobijdrage voor 1982
vastgesteld. Daarna komt nog aan de
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orde de SWB-milieu-nota, het Congres in Dordrecht en de Adviesraadsvergadering van 10 januari.
In de rondvraag legt een vraag over
de zigeuners de basis voor een motie
die in Dordrecht door het Congres bij
acclamatie zou worden aangenomen.
De Hoofdbestuursvergadering van 5
februari wordt bijna in het geheel ingenomen door 2 agendapunten te
weten de jaarrekening 1980 en het
kampagneplan.
Na een verhitte discussie wordt uiteindelijk de jaarrekening - met belangrijke wijzigingen - door het
hoofdbestuur goedgekeurd.
Het verlies wordt voor een deel weggewerkt door f 50.000,-, die reeds
op de begroting stonden voor het
verkiezingsfonds, niet voor dat doel
te gebruiken.
Daarna is het kampagneplan aan de
beurt. Het hoofdbestuur neemt het
kampagneplan van Jan Veldhuizen
zonder veel opmerkingen over.
Echter ook hier weer verhitte discussies, nu over het kampagnebudget. Het hoofdbestuur besluit nog al
drastisch het mes te zetten in dezevoor succesvolle
Tweede Kamer1
verkiezingen - belangrijke begroting. Niet alleen Jan Veldhuizen gaat
meteen kater naar huis, maarook uw
verslaggever.
Ad F. M. van Tiel publiciteitscoördinator.
•

