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Partijgenoten,
De afgelopen periode was een periode van loutering. Daar
kunnen we niet omheen. Dat geldt voor mij persoonlijk met de
motie van afkeuring tegen het kabinet, waarna ik als minister
van Buitenlandse Zaken in de Afghanistan-evacuatie mijn
verantwoordelijkheid nam.

De samenstelling en
eindredactie van deze
najaarseditie vonden
plaats gedurende de
formatie van een nieuw
Kabinet en kan eventueel
door de actualiteit zijn
ingehaald.

Maar het geldt zeker ook voor onze partij. Het verzilveren van
onze spectaculaire verkiezingswinst is geen gemakkelijke
opgave. Jullie weten voor welk duivels dilemma wij kwamen te
staan na de blokvorming op links en rechts en de aanhoudende
blokkade van rechts op links. Na zes maanden zonder doorbraak werd ons de vraag gesteld: een poging wagen met VVD,
CDA en ChristenUnie of nieuwe verkiezingen?
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Wij hebben die vraag inhoudelijk beantwoord. Wij onderhandelen met de vier partijen om Nederland te veranderen. Wij
doen het goed, of we doen het niet. Daarbij staan voor ons het
klimaat, het onderwijs, de Nederlandse positie in Europa en de
democratische rechtsstaat centraal. Of we eruit komen weten
we niet. De kiezer heeft ons gevraagd de regering progressiever
te kleuren. Daar willen wij aan voldoen. En alleen als dat lukt,
kunnen we onze goedkeuring aan een coalitieakkoord geven.
Intussen kijken we ook vooruit. D66 bereidt zich voor op de
gemeenteraadsverkiezingen. Overal in het land. Ik feliciteer alle
partijgenoten die hun lokale verkiezingsprogramma het licht
lieten zien. En ik feliciteer ook allen die zich hebben aangemeld
om onze partij te vertegenwoordigen en die straks op kieslijsten
staan.
Zij doen dat allen met dezelfde overtuiging die de oprichters
van D66 55 jaar geleden voelden. Het vernieuwen van politiek
en democratie is nog even nodig als toen. De ontplooiing van
ieders individualiteit op basis van gelijke kansen is een nog
even blinkend en onvervuld ideaal als toen. De bescherming
van de aarde tegen uitputting heeft nieuwe urgentie
gekregen en is de brandstof voor een hele nieuwe generatie Democraten.
Voor mij is het een eer onze stem te vertegenwoordigen in
Den Haag. Met jullie steun en vertrouwen doe ik dat hopelijk zo snel mogelijk als politiek leider van een partij die het
kabinet progressief kleurt en het land groen. Nederland
verdient een pro-Europees en duurzaam onderwijskabinet.
Een doorbraakkabinet voor een Nieuw Nederland. Daar
mogen jullie op rekenen.
Sigrid Kaag
Partijleider

03

“De kiezer heeft ons
gevraagd de regering
progressiever te
kleuren. Daar willen wij
aan voldoen. En alleen
als dat lukt, kunnen we
onze goedkeuring aan
een coalitieakkoord
geven”
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Uit de vereniging

Uitgelicht

AGENDA

13.11.2021 | H E L E DAG

Bekijk de geplande activiteiten

Congres 114: We komen weer samen!
Heb jij je ticket al besteld?

16.11.2021 | Maak kennis met de
Eerste Kamer | 19.00-20.00 uur | Online

Na drie digitale bijeenkomsten kunnen we elkaar eindelijk
weer fysiek ontmoeten. Op 13 november zitten we als D66-leden
gelukkig weer zij aan zij in de Brabanthallen in Den Bosch.
Met een gevarieerd en vol programma maar ook met voldoende
ruimte om met elkaar bij te praten. We gaan stemmen, blikken
terug op de verkiezingen van afgelopen maart en kijken
vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
En we vieren onze lustrum verjaardag! Wist je dat dit wel eens
het allergrootste congres aller tijden kan worden? Tijd voor
een echte ontmoeting.
Ben jij er ook bij? Bestel je kaarten via d66.nl/congres

27.11.2021 | Onderwijssymposium |
Het Rijk der Kansen | Utrecht

D66 is 55 jaar!
Op 14 oktober 1966 werd politieke geschiedenis geschreven.
Een groep ongeruste Nederlanders richtte Democraten 66 op.
Zij wilden mensen meer keuzevrijheid geven. Zodat mensen
zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten. We vierden onze
55ste verjaardag in het gezelschap van de eerste oprichters
en dezelfde boodschap klonk. D66'ers zitten in de politiek om
mensen vrijer te maken. Dat deden we toen, en dat doen we nu.

15.12.2021 | Bijeenkomst Maak kennis
met D66 | 19.00 – 20.30 uur | Online
Zie d66.nl/agenda |
aanmelden via MijnD66.nl

Redacteur gezocht
De redactie van Democraat zoekt nieuw
schrijftalent voor uitbereiding van het team.
Drie avonden per jaar komt de redactie
bijeen en stelt dan het volgende nummer
samen.
Ben je een betrokken D66-vrijwilliger
met een vlotte pen en oog voor politiek
sensitieve onderwerpen? En kan je je
committeren aan de productie van dit
mooie ledenblad? Mail dan voor
1 december een korte motivatie naar
democraat@d66.nl.

foto Jeroen Mooijman
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Draagt jouw afdeling binnenkort iemand voor?

Ledenportaal MijnD66
Op MijnD66.nl kun je niet alleen je persoonlijke gegevens
beheren, maar ook je abonnementen (zoals nieuwsbrieven)
aanpassen, je aanmelden voor een thema-afdeling of een zoommeeting, of contactgegevens opzoeken. In dit ledenportaal kun
je daarnaast ook moties indienen en stemmen voor congressen.
Je emailadres is tevens je gebruikersnaam. Problemen met
inloggen? Stuur een e-mail naar ledenadministratie@d66.nl

Wil je werken aan een land waar we iedereen vrij laten, maar
niemand laten vallen? Dat kan ook door collega te worden.
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Hans van Mierlo
en zijn mede
oprichters
wilden 55
jaar geleden
met D66 het
bestaande
politieke bestel
doen ontploffen,
waarna de
partij zich zou
opheffen. Als
vreemde eend
in de bijt wilden
ze pragmatische politiek bedrijven, politiek
die antwoord gaf op de vragen van de
moderne maatschappij. Is D66 na al die
jaren een partij geworden als alle anderen?
Of zijn andere partijen juist op D66
gaan lijken?
Bestel met ledenkorting deze
paperback via uitgeverij Boom
op www.boomgeschiedenis.nl

(Stage-)vacatures

foto

D66 wordt gevormd door de mensen die zich
er voor inzetten. De Jet de Bussy-penning is een
van de officiële onderscheidingen van onze partij om de inzet
van haar leden te waarderen. Voor bijzondere verdiensten en
jarenlange inzet kan iedere afdeling iemand voordragen voor
deze eervolle vorm van erkentelijkheid. Sinds 2003 hebben
43 personen deze penning ontvangen.

foto Jeroen Mooijman

Tussen bestormen en
besturen, 55 jaar D66 in
de Nederlandse politiek
(1966‑2021)

Het Landelijk Bureau, het wetenschappelijk bureau en de
politieke fracties hebben regelmatig stage-vacatures voor
studenten die voor een langere periode beschikbaar zijn.
Daarnaast vind je ook regelmatig vacatures voor medewerkers
en vrijwilligers op: d66.nl/werken-bij-d66
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Verkiezing nieuwe
partijvoorzitter
De afgelopen drie jaar heeft Anne-Marie
Spierings in samenwerking met alle leden
een sterkere vereniging vormgegeven.
Dat is zeker gezien de bewogen periode
een prestatie van formaat. Ze neemt
afscheid als partijvoorzitter en stelt zich
niet opnieuw kandidaat. Het stokje geeft
ze door aan haar opvolger. Wie dat wordt
dat bepalen onze leden, ondertussen zijn
dat er meer dan 30.000.
Je kunt tot 10 november 12.00 uur
je stem uitbrengen via MijnD66.nl.
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C OV E R P O R T R E T
VERA BERGKAMP

Vera Bergkamp is sinds april van dit jaar Voorzitter van
de Tweede Kamer. Het samen met de Griffier van de
Tweede Kamer aansturen van een organisatie van
zeshonderd mensen, hoe gaat dat in zijn werk?
Democraat ging met haar in gesprek en vroeg naar
de eerste indrukken van de afgelopen zes maanden
en de plannen voor de toekomst.

“Zulke dingen staan
niet beschreven, dat
is levend staatsrecht.
Je springt direct op
een rijdende trein”

tekst Marieke de Jong

Vlieguren
maken
C OV E R P O R T R E T

foto Martijn Beekman

“Eerlijk gezegd heb ik best even
getwijfeld,” begint Vera Bergkamp openhartig.
Sinds een half jaar is ze Voorzitter van de
Tweede Kamer en daarvoor met veel plezier
Tweede Kamerlid voor D66. Reageren op
de voorzittersvacature was dan ook niet
vanzelfsprekend. Vanuit haar persoonlijke
omgeving werd ze geattendeerd op deze kans en
hoe goed deze rol haar past. “Ik heb toch eens op
een rijtje gezet wat ik meebreng richting dit ambt
en daarna kleurde het positief: ruime ervaring
als Kamerlid, studie Bestuurskunde gedaan,
achtergrond in management en bestuurlijke
functies, ook in HR en facilitaire zaken. Er ligt een
duidelijke vraag om versterking van de Tweede
Kamer, complexe HR vraagstukken en uitbouwen
van de interne organisatie. Samen met de
verhuizing naar de tijdelijke locatie eigenlijk een
heel passend pakket. Alle twijfel verdween, het
was nu of nooit.”
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Levend staatsrecht
“Ik weet nog goed dat ik op de dag van mijn
verkiezing dolblij was met de uitkomst en
aanmoediging als Voorzitter te zijn verkozen
en dat daarna direct de realiteit insloeg met
een telefoontje van informateur Herman Tjeenk
Willink. Natuurlijk, de formatie! Zulke dingen
staan niet beschreven, dat is levend staatsrecht.
07

Je springt direct op een rijdende trein. Ook in
het begin van mijn maatschappelijke loopbaan
heb ik wat van die dynamische keuzes gemaakt.
Tijdens mijn voorzitterschap van het COC en
lidmaatschap van de deelraad in Amsterdam
ontving ik een appje van Alexander Pechtold
voor een kennismakingsgesprek en vervolgens
een uitnodiging voor het D66 congres. Na de val
van het kabinet ben ik toen, in 2012, ook op een
rijdende wagen gesprongen en stond ik op de
kieslijst.”
Als Tweede Kamerlid heeft Vera Bergkamp zich
de afgelopen jaren met uiteenlopende zaken
beziggehouden: zorgdossiers, familierecht en
bijvoorbeeld de regulering van de hennepteelt.
”Kamerlid is een eervol ambt, ik heb dat met
veel plezier gedaan en was ik niet tot Voorzitter
verkozen dan zou ik nog steeds een betrokken
Tweede Kamerlid zijn. Het is echt heel dankbaar
en eervol werk. Met het voorzitterschap, als
eerste D66'er in dit ambt, heb ik wel direct die
politieke jas uitgetrokken. Je staat boven de
partijen en dat maakt het ook leuk, zeker met de
diversiteit aan fracties en groepen zoals nu in de
Tweede Kamer vertegenwoordigd.”
Intrinsieke motivatie
“Oog hebben voor de balans tussen werk en
privé, dat is één van mijn speerpunten.
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C OV E R P O R T R E T
VERA BERGKAMP

In gesprekken met verschillende Kamerleden
kwam naar voren dat het ontbreken van een
bedrijfsarts bijvoorbeeld, echt een gemis is.
Met een wetswijziging is nu gerealiseerd dat
deze zorg ook voor Kamerleden kan worden
ingekocht. Heel fijn dat dat er nu is. We werken
vanuit de HR-afdeling verder aan de vertaling
hiervan om ook preventieve zorg te kunnen
bieden, zoals een ‘health-check’. Re-integratie
is ook heel belangrijk. En we zijn aan het kijken
of we de zogenaamde huisarts passantenzorg
kunnen uitrollen zodat een Kamerlid, die acuut
een beroep op een huisarts moet doen, hiervoor
in Den Haag terecht kan.”
“Er is nog meer te doen in het herstellen van de
werk/privé balans door ook te zorgen voor een
voorspelbare agenda van de Kamer. Het is een
recht van een Tweede Kamerlid om hoofdelijke
stemmingen aan te vragen maar dit betekent
dat je als Kamerlid direct oproepbaar kan zijn.
Een aangenomen motie heeft ervoor gezorgd
dat je - in deze coronatijd - een hoofdelijke
stemming ook op een later moment kan plannen
of langdurig de vergadering kan schorsen. Dat
handhaaf ik nu, omdat het echt rust brengt.
Ik bespreek in het Presidium hoe we hier mee
omgaan als het coronabeleid anders wordt,”
licht ze toe. “Het is belangrijk dat je het met
elkaar volhoudt. Of je nu al wat ouder bent of het
Kamerlidmaatschap combineert met een jong
gezin. Vanuit mijn HR ervaring en eerdere zorgportefeuille heb ik daar misschien extra gevoel
voor. Als Voorzitter kan ik echt dingen doen waar
ik ook intrinsiek toe gemotiveerd ben.”
Kindermiljoenennota
“Jongeren meer betrekken bij de politiek is
nodig”, stelt Bergkamp. “De besluiten die de
Tweede Kamer neemt hebben impact op hun
leven. De besluitvorming en wetgeving is niet
enkel in het ‘hier en nu’, het heeft een lange
doorlooptijd en juist jongeren zullen hiermee
te maken krijgen. De beste manier om daar
gevoel bij te krijgen is om contact te hebben
met jongeren en jongerenorganisaties; op
Prinsjesdag heb ik uitgebreid gesproken met
een jongerenreporter die vlogs maakt. En ik heb
die dag de kindermiljoenennota in ontvangst
genomen.”
Praten met jongerenorganisaties is makkelijk
te organiseren, jeugd die niet georganiseerd is
vraagt om een andere aanpak. Bergkamp: “In mijn
ontmoetingen met organisaties krijg ik daar hele

goede suggesties voor. Onlangs ontving ik een
tip waar we eigenlijk direct mee aan de slag zijn
gegaan; praat met jongerenwerkers en via hen
mét jongeren die helemaal niet zo geïnteresseerd
zijn in de politiek. Bingo! Dat gaan we direct
oppakken. Je kunt het óver jongeren hebben,
maar uiteindelijk weten ze natuurlijk gewoon zelf
wat ze belangrijk vinden. We ontmoeten ze en
vragen het, concreter kan niet.”

Vera Bergkamp
01.06.1971
1990-1994
HBO Personeel en Arbeid,
Hogeschool van Amsterdam
1994-1996
Bestuurskunde/
politicologie, Vrije
Universiteit, Amsterdam

Vertrouwen in de politiek
Een specifieke taak van de voorzitter is het
vertegenwoordigen van de Tweede Kamer bij
herdenkingen. “Een eervolle rol,” zegt Bergkamp,
die als jong kind al zeer betrokken was bij
dit soort momenten. “Op 4 mei mocht ik een
toespraak houden in de Tweede Kamer bij de
Erelijst van Gevallenen. Door te herdenken
leer je over nu. Het voedt je hoe je kunt kijken
naar de toekomst. Ik probeer in deze functie
ook nadrukkelijk momenten van reflectie in te
bouwen. Dus niet, gaat over tot de orde van de
dag. Juist niet. Zeker na zo’n intensieve week
met Prinsjesdag en de Algemene Politieke
Beschouwingen neem ik echt even de tijd om
na te denken hoe het ging. Wat kan anders, wat
kan beter. Social media laat ik de laatste tijd
voor wat het is. Mensen oordelen snel en ik zou
liever luisteren en reflecteren. Signalen dat het
vertrouwen in de politiek weg is neem ik serieus,
dat moeten we met elkaar herstellen. Ik kijk
dan ook vooral naar mijn eigen rol, wat kan ik
daarin doen. Het is belangrijk dat je elkaar blijft
begrijpen, dat je elkaar blijft verstaan.”
“Het is goed om te merken dat mensen heel
intensief debatten volgen,” vervolgt ze.
“Mensen zijn zeer betrokken en nemen de
tijd om suggesties door te mailen waar ze
verbeterpunten zien. Die neem ik zeker ter harte.
Iemand gaf laatst de tip om als voorzitter ook de
groep- en fractienamen te noemen tijdens een
debat, niet enkel de naam van het Kamerlid. Er
zitten heel veel nieuwe fracties in de Tweede
Kamer, nu negentien in totaal. Zo’n vraag kom
ik graag tegemoet. Waar ik iets kan verbeteren
of soms een misverstand kan wegnemen, doe
ik dat. Het laat ook zien dat we als organisatie
laagdrempelig zijn.”
Megaprestatie
Deze zomer is de Tweede Kamer verhuisd naar
een nieuwe locatie. “Dat is een megaprestatie,”
zegt ze met diep respect naar alle betrokkenen:
“Iedereen heeft ervoor gezorgd dat we in korte
08

1996-1998
Extern organisatie adviseur,
United Consultants to
Management, Amsterdam
1999-2001
Manager Organisatie en
Management Development,
CBR, Rijswijk
2001-2004
Adjunct directeur, CBR,
Rijswijk
2005-2008
Directeur Ondersteuning,
Amsterdam Thuiszorg
2008-2012
Directeur Human Resource,
Sociale Verkeringsbank
2010-2012
Raadslid, Gemeente
Amsterdam
2010-2012
Voorzitter COC Nederland
foto Tweede Kamer/Jeroen van der Meyde

“Hoe kunnen we de
medewetgevende
rol, de controlerende
rol en de functie als
volksvertegenwoordiging, versterken?
Een nieuw gebouw
kan stimuleren dat je
op een andere manier
naar dingen kijkt”

2012 - heden
Tweede Kamerlid D66,
lid van het Presidium
(sinds 2017)
2021
Voorzitter Tweede Kamer
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tijd aan de slag konden. Ik vind het fantastisch
hoe we dat als team voor elkaar hebben
gekregen. Fractiekamers waren gereed, geluid
was gecheckt in de plenaire zaal, printers waren
aangesloten en in het restaurant stond iedereen
klaar met een glimlach. De Tweede Kamer kon
op 7 september gewoon vergaderen. Geweldig!
Zo’n nieuwe plek geeft ook ruimte voor een
ander belangrijk speerpunt; het versterken
van de Tweede Kamer. Ik heb de werkgroep
Van der Staaij dan ook gevraagd met concrete
aanbevelingen te komen. Hoe kunnen we de
medewetgevende rol, de controlerende rol en de
functie als volksvertegenwoordiging, versterken?
Een nieuw gebouw kan stimuleren dat je op een
andere manier naar dingen kijkt.”
Samenwerkingsverbanden
“De Hoge Colleges van Staat vervullen ook
een belangrijke rol. Allemaal instituten die zich
bezighouden met de rechtstaat,” vult Bergkamp
aan. “De Nationale Ombudsman is daar een
voorbeeld van, de Eerste en Tweede Kamer
uiteraard, de Raad van State en de Algemene
Rekenkamer. Instanties waarbij het belangrijk
is dat er goed onderling contact is. Ik heb daar
nu al extra in geïnvesteerd omdat het een
enorm belangrijke samenwerking is,” legt ze uit.
“Samen maken we afspraken over rapporten
en hoe we ervoor kunnen zorgen dat die goed
behandeld worden in de Tweede Kamer. We
hebben met het dossier kinderopvangtoeslag
gezien dat er bij ons allemaal verbeterpunten
liggen. De zelfstandigheid en het respecteren
van de staatsrechtelijke verhoudingen van
de Hoge Colleges van Staat blijven tijdens de
ontmoetingen en samenwerking natuurlijk
voorop staan.”
Met de balans werk/privé nadrukkelijk op de
agenda probeert Vera Bergkamp ook zelf de
nodige quality time te creëren met haar gezin
en familie. Op vrijdag doet ze boodschappen
voor haar moeder. In de eerste plaats omdat dat
gewoon ontzettend gezellig is. “Mijn moeder
grijpt deze gelegenheid natuurlijk ook aan om
haar mening te geven over bepaalde dingen,”
zegt ze lachend. “En met twee kinderen een
zondag in Sprookjeswonderland biedt het gezin
ook een hele relativerende basis. Soms kijken
omstanders raar op omdat we net als ieder ander
ook op een plastic kuipstoeltje bij een fastfood
keten zitten. Ik ben dezelfde Vera, dezelfde
moeder, echtgenote en dochter. En de Tweede
Kamervoorzitter, dat ben ik ook." ■
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Volgend jaar vinden op woensdag 16 maart de
gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 79% van de
gemeenten is er sprake van zelfstandige deelname
van een D66 afdeling. Tien procent meer dan in
2018. Iedereen staat in de startblokken voor een
levendige campagne. Democraat vroeg twaalf
lijsttrekkers naar de kansen die er liggen voor het
sociaal-liberale geluid.

Wie zijn onze
lijsttrekkers?
tekst Caïne Roland

Chantal Zeegers (54) is geboren en
getogen Rotterdammer, Zuid-Holland.
Ze is al sinds juli 2018 fractievoorzitter
en sinds juni 2021 ook lijsttrekker. D66
Rotterdam heeft 5 van de 45 raadszetels.
“We zitten al bijna 12 jaar onafgebroken in het stadsbestuur.
En, hoe leuk is Rotterdam in die periode geworden? Daar ben
ik trots op. Ik heb veel energie om onze progressieve koers
voort te zetten, met zo veel mogelijk enthousiaste D66'ers.
We moeten zichtbaar en toegankelijk zijn, ik wil snappen wat
Rotterdammers beweegt en waar men tegenaan loopt. Dat is
hoe we belangrijke plannen realiseren: we zorgen voor een
doordachte inhoud, brengen focus aan en zijn volhardend
in de vele onderhandelingen. Zichtbare resultaten van
deze inspanningen zijn bijvoorbeeld de vergroening van
de binnenstad, meer geld voor cultuur en impulsen in het
onderwijs in Rotterdam-Zuid.
Maar we zijn er nog niet, er spelen urgente problemen. In
Rotterdam wordt 13% van alle Nederlandse CO2-uitgestoten.
1 op de 6 kinderen groeit op in armoede. Studenten en
starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. D66 heeft
goede progressieve oplossingen en staat in verbinding met
de stad. De lange adem wint.”
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Jaimi van Essen (29)
is al sinds februari 2019
wethouder in Losser,
Overijssel. Hij was op zijn
22ste ook al eens lijsttrekker
voor D66 Losser. D66 heeft
1 van de 19 zetels.
“Hiervoor heb ik onder andere op het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gewerkt. Een dynamische
baan, maar ik dacht weleens: wat heb ik nou
echt voor mensen in Twente gedaan? In de
lokale politiek kun je makkelijker verschil
maken voor inwoners.
Toch zijn mensen in Losser regelmatig
sceptisch over het handelen van de overheid.

Nick van Egmond (25)
is de lijsttrekker voor
de gemeente Kaag en
Braassem, Zuid-Holland,
waar D66 3 van de 21
zetels heeft.

Annette Wolthers (51) is sinds juni 2021
lijsttrekker van D66 Hilversum, NoordHolland. Ze heeft al bijna 8 jaar politieke
ervaring als raadslid en wethouder. D66
heeft in Hilversum 6 van de 37 zetels.

Ik zie het als mijn opdracht om te werken
aan nieuw vertrouwen en te laten zien wat
we voor mensen kunnen betekenen. Daarom
besteed ik veel tijd aan gesprekken buiten het
gemeentehuis. We hebben elkaar immers hard
nodig om uitdagingen aan te gaan.
Bijvoorbeeld de energietransitie, in heel
Europa een grote opgave. Juist in het
grensgebied waar we zitten, vallen kansen te
behalen. We kunnen bijvoorbeeld met Duitse
buurgemeenten werken, samen optimaliseren
en van elkaar leren. Daarnaast kunnen we met
boeren biogas produceren om onze wijken van
het aardgas te krijgen. Een grensontkennende
energietransitie is een mooie uitdaging voor de
komende vier jaar. Daarin kunnen wij lokaal het
voortouw nemen!”

Mike van der Geld (31) was
al wethouder en is nu ook
lijsttrekker in Den Bosch,
provinciehoofdstad van NoordBrabant. D66 heeft daar 5 van
de 39 zetels.

“Ik ben al een keer lijsttrekker geweest, maar
door corona hebben we niet het onderste uit
de kan kunnen halen. We hebben als team
dezelfde positieve energie om het nog een
keer te doen, daarom ben ik blij dat ik nog
een keer de kar mag trekken.

“De coronaperiode heeft een grote impact op
de samenleving gehad. Mij persoonlijk is het
gebrek aan contact enorm bijgebleven. Daarom
kijk ik weer uit naar de campagneperiode en de
dialoog die we dan hebben met inwoners. Het is
ontzettend belangrijk om te weten wat er leeft.

Door mijn ervaring weet ik dat het heel goed
is om af en toe je mond te houden en niet
overal direct op te springen. Het deed ertoe
wat ik zei, dus ik wilde ook elke keer iets
bijdragen. Soms kun je heel veel bereiken
door niks te zeggen. Het is goed om de boel
op scherp te zetten en mensen uit te dagen,
maar het is ook goed om het langere doel
voor ogen te houden.
We zijn echt een landelijke gemeente tussen
de Randstad in. Het bijzondere aan ons is dat
we sinds 2009 gefuseerd zijn. Er ligt water
tussen de oude gemeentes in en voorheen
ging het altijd over mensen van ‘de overkant’.
Het is zo mooi om te zien dat de eenheid nu
toeneemt.”

Veel steden zaten tijdens corona met de handen
in het haar over de culturele sector. Wij hebben
dat heel goed opgepakt met bijvoorbeeld de
Bossche Zomer en Het Bossche Zomertheater,
wat grote successen zijn geworden. Door ruimte
te creëren in de buitenlucht en ook buiten hartje
binnenstad is er toch veel mogelijk geweest
voor ondernemers. We hebben een strategie
opgezet en veel samengewerkt, daardoor heeft
de culturele sector toch een goede zomer
kunnen draaien. Mensen willen nu ook dat dit
blijft. Met D66 in het college investeren we voor
het eerst in jaren in cultuur én wij leveren de
portefeuillehouder. Dat is belangrijk want Den
Bosch is een fantastische stad, maar het kan
altijd beter. We mogen niet lui worden.”

“Ik vind het heel mooi om te zien dat Hilversum levendiger
en bruisender is geworden. Daarnaast zijn we natuurlijk dé
mediastad van Nederland en D66 heeft de mediawethouders
geleverd, dus hier hebben we echt ons stempel op kunnen
drukken.
Onze uitdagingen lopen heel synchroon met veel andere
gemeenten: kansengelijkheid, wonen en duurzaamheid.
Dit zijn grote uitdagingen omdat de leefkwaliteit in Hilversum
groot is. We hebben veel voorzieningen en mensen zijn bang
dat dat onder druk komt te staan als we meer verstedelijken.
Maar we hebben wel meer woningen nodig. De discussie is
nu hoe intensief we gaan bouwen in een schaarse ruimte.
We zijn al bezig met gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld
in het Arenapark. Hier willen we een gemengd gebied van
maken met wonen, werken, onderwijs en sporten. Daarnaast
hebben we afgesproken dat cultuur de wijken in moet, zodat
het makkelijker bereikbaar wordt voor iedereen."

Meryem Çimen (34) is lijsttrekker in Haarlem, Noord-Holland. Hiervoor was ze onder
andere beleidsmedewerker voor de Tweede
Kamerfractie en raadslid in Haarlem. D66
heeft 5 van de 39 zetels.
“Ik ben geboren en getogen in Haarlem en vind het de mooiste stad van Nederland. Het heeft alles: architectuur, cultuur,
mooie rustige groene plekken. Het is zo tof om met zo veel
talent in de fractie en afdeling samen de stad nog mooier te
maken en de grootste te worden op 16 maart!
Een van de belangrijkste punten van de komende periode
wordt goed onderwijs. Er zijn nog steeds wijken waar kinderen in armoede leven en waar veel ouders ondersteuning en
hulp kunnen gebruiken. Goed onderwijs is het vliegwiel voor
betere kansen in het leven en achterstanden beginnen al in
de eerste drie levensjaren van een kind. Daarom willen we
onder andere meer zaken om de school heen organiseren.
Momenteel zijn er al een paar scholen met een uitwisselingsprogramma. Zo komen kinderen uit hun eigen bubbel, ze leren
van elkaar en sporten bijvoorbeeld samen. Dit is meteen zo
belangrijk voor hun gezondheid en hun kansen in het leven.
Alles wat je leert aan kinderen kunnen zij weer doorgeven aan
hun kinderen, dus zo help je alle volgende generaties.”
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Ojanne de Vries-Chang (38) is de
lijsttrekker van Heerenveen, Friesland.
Ze is sinds 2018 raadslid. D66 heeft 2
van de 31 zetels.

Dat bleek nog eens extra toen ik me had gekandideerd
voor de Tweede Kamer en ik te horen kreeg dat vrouwen
het zo fijn vonden op iemand te stemmen die op hen lijkt,
qua uiterlijk en levensfase.

“D66 brengt balans, nuance en nieuwe invalshoeken,
wij focussen daarnaast op belangen van jongeren en
vrouwen. Dat merk ik bij mezelf ook. Hoewel ik van
nature bescheiden ben, hoort het nu echt bij mijn rol
om ruimte in te nemen. Ik bagatelliseer het snel, maar
ben een voorbeeld voor andere vrouwen met én zonder
migratieachtergrond.

Wat ik na wil streven in onze gemeente is dat werken
loont en dat de mens centraal staat. Een werkbonus
stimuleert om weer te werken en arbeidsvaardigheden op
te doen. Zo leren inwoners hun eigen krachten benutten
en kennis uitwisselen. Nu vragen we mensen met de
minste kansen om de meeste verantwoording te nemen,
dat klopt niet. Het klinkt misschien simpel, maar ik heb
geleerd: als het niet meer op de achterkant van een
bierviltje past, is het waarschijnlijk te ingewikkeld.”

“Nu vragen we mensen met de minste

kansen om de meeste verantwoording
te nemen, dat klopt niet"
– OJANNE DE VRIES-CHANG

Tom Verhoeve (42) is sinds juni 2017
lijsttrekker van D66 Nieuwegein, Utrecht.
Daarnaast is hij fractievoorzitter. D66 heeft
3 van de 33 zetels in de
gemeente.
“Wat ik heel tof vind, is een groep samenstellen,
enthousiasmeren en samen campagnevoeren. Ik wil de fractie
een boost geven. Het is een beetje vreemd om over mezelf te
zeggen, maar: dat kan ik!
Nieuwegein zit ingeklemd tussen drie snelwegen en een
waterweg. Daar ligt onze uitdaging. We hebben een forse
bouwopgave en willen bouwen voor de toekomst. Dus niet
naar de maatstaven van vandaag, maar naar de ambities
van overmorgen. Nieuwegein wil energieneutraal zijn
in 2040. Best lastig als sommige bestaande huizen niet
energieneutraal te maken zijn. Daarom hebben we gepleit om
nieuwe woningen energiepositief te bouwen. Zo lossen we
meerdere problemen op. Het was een lang en moeilijk proces,
maar het is gelukt om als oppositiepartij de ambitie van de
stad te verleggen.
Vraagstukken apart oplossen hoeft überhaupt niet. Het is
gemakzuchtig om vast te houden aan wat we hebben. Met
ambitie, lef en een open mind kunnen we één oplossing
bedenken voor meerdere lastige vraagstukken. Challenge
the status quo!”
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Marco van Driel (43)
is senior adviseur bij
een adviesbureau.
D66 Zwolle, in Overijssel, heeft 4 van de
39 zetels.
“Voor ik lijsttrekker werd, was ik eerste
woordvoerder over Zorg en Welzijn, een
groot onderwerp waar mijn achtergrond
ligt. Daardoor heb ik me snel kunnen
ontwikkelen. Dat is gezien door de leden
en vlak voor de zomer werd ik daarom
verkozen tot lijsttrekker.
We merken dat inwoners zich niet altijd
gehoord en begrepen voelen. Dat snap ik,
want soms mist de ruimte voor goede en
constructieve ideeën. Dit is de reden
dat ik zelf politiek actief ben geworden;
ik wil mensen een stem geven. Ik wil
eraan werken dat de raad meer aan de
voorkant van het politieke proces komt
en meedenkt over beleid en richtingen in
plaats van alleen zichtbaar is in moties en
amendementen.
Zo kunnen we uitdagingen beter oplossen
én het geluid van onze inwoners beter
laten horen. Zwolle staat bijvoorbeeld
voor een schaalsprong en we willen dat
de groei juist kwaliteit gaat toevoegen in
de gemeente. Geen makkelijke opgave,
dus daar kunnen we alle hulp bij
gebruiken.”

Adinda Bornkamp (57) was hiervoor 4
jaar raadslid in Assen, Drenthe. Nu is ze
lijsttrekker. In Assen heeft D66 3 van de
33 zetels.
“Toen ik lijsttrekker werd, heb ik een
groot deel van de leden van D66 Assen gebeld om ze beter
te leren kennen. Ik was nieuwsgierig naar wat ze bindt aan
onze partij. Zo leuk en leerzaam, en jeetje, wat zit er veel
kennis binnen de afdeling! Echt fijn om te weten dat ik daar
straks gebruik van kan maken en erg tof om te zien hoe het
gewaardeerd werd.
Als raadslid heb ik meegekregen dat je niet overal verstand
van kan hebben, in het begin probeer je alles te lezen en er
een mening over te vormen. Dat werkt niet. Dus blijf met je
benen op de grond staan, wees realistisch en eerlijk en heb
ook het vertrouwen dat iedereen het beste wil voor de stad.
Assen, een stad waar je blij van wordt! Dit blijft in mijn hoofd
rondzingen.
Daarom wil ik initiatief blijven nemen, lef hebben en vooral
samen in gesprek blijven. We gaan nog meer verbinding
zoeken met inwoners, luisteren en vooral verder kijken dan
morgen.”

Ron Anches (42) heeft een lange werkervaring als manager en mag zich nu lijsttrekker
van Weesp, Noord-Holland, noemen. D66
heeft daar 2 van de 17 zetels.
“Ik raakte met een omweg geïnteresseerd
in het lijsttrekkerschap, namelijk toen ik in het bestuur van
de voetbalclub FC Weesp kwam en daarna voorzitter werd.
Mensen hadden vertrouwen in me en ik kon iets voor ze
betekenen. Bij ons op de club komen allerlei mensen, maar
zodra je de poorten doorgaat, is het niet meer relevant wat je
doet. Je wordt elkaars teamplayer. Nu Weesp samengaat met
Amsterdam, moeten wij ook teamplayers worden. We moeten
integreren maar ook onze eigen identiteit bewaren.
Het spannende is dat we nog meer grote uitdagingen hebben
de komende jaren: we krijgen meer inwoners die passende
huisvesting nodig hebben, nieuwe bedrijven, de inrichting
van scholen en kinderopvang moet aangepast worden. Het
betekent ook dat de jeugd een prominentere rol moet krijgen
binnen de stad. Het kan niet zo zijn dat alleen stemgerechtigden worden gehoord. Iedereen is er bij gebaat dat het goed
gaat met de jeugd, het is onze input naar de toekomst. En van
die toekomst moeten we een realistisch beeld schetsen.”
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Pepijn Pi van de Venne (21) is
één van de jongere D66-lijsttrekkers van Nederland. In
juni 2021 werd hij verkozen in
Sittard-Geleen, Limburg. D66
heeft daar 2 van de 37 zetels.
“Lijsttrekker worden was nooit een must voor
mij. Ik heb me toch verkiesbaar gesteld omdat
ik al drie jaar voorzitter van het bestuur en 4,5
jaar fractie-ondersteuner was. Vanuit collega’s
kwam daarom steeds meer de vraag of ik
geïnteresseerd was. Voor mijn omgeving en de
partij wil ik graag het beste resultaat bereiken
en dit is uiteindelijk de beste plek om dat te
kunnen doen. Dat ik gekozen werd, voelt als een
groot blijk van vertrouwen, zeker gezien mijn
jonge leeftijd.
Mijn gemeente grenst aan zowel België als
Duitsland. We hebben echt een Europese
identiteit, wat helemaal bij D66 past. De
ligging zorgt voor specifieke uitdagingen.
Bereikbaarheid met het OV bijvoorbeeld. Om
vrij te kunnen bewegen moeten we meteen
internationaal overleggen. Daarnaast is
duurzaamheid belangrijk. Als Nederland het
goed doet maar ‘de buurman’ niet, dan merken
we dat hier.
Kortom: de uitdagende thema’s waar ik me
op inzet, geven meteen aan hoe onmisbaar
Euregionale samenwerking is.”

Gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022 – Doe je mee?
In de aanloop naar de verkiezingen kan er
weer ouderwets campagne worden gevoerd.
We kunnen de straat weer op en met kiezers
in gesprek. Wist je dat het persoonlijke
contact de meest effectieve manier is om
kiezers enthousiast te maken voor het
gedachtegoed van D66? In een record aantal
gemeentes doen we mee, in 263 om precies
te zijn.
Meld je aan bij je lokale afdeling en ga
met partijgenoten op campagne voor een
historische uitslag op 16 maart 2022.
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Als bruggen
konden spreken
Vanuit zijn huis aan de Amsterdamse Herengracht
keek Hans van Mierlo uit op Brug 18, een welfbrug met
vijf doorvaarten, waarover hij bijna dagelijks liep om
de tram te nemen naar zijn vele afspraken. Op woensdag 18 augustus 2021, de dag dat hij 90 geworden
zou zijn, werd Brug 18 door zijn kleinzoon, Hugo van
Mierlo, en stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman (D66)
feestelijk omgedoopt tot de Van Mierlobrug.
tekst Jan Vincent Meertens foto's Gemeente Amsterdam

Mijmeren langs de gracht
Het was de brug waarop Van Mierlo
Amsterdammers sprak over hoe het
nou moest met de stad en het land.
De brug die hem terugleidde naar huis,
na een avond in café Scheltema of
met een volle tas boodschappen om
te kunnen koken en schenken voor
zijn familie, vrienden, fractieleden en
bondgenoten. Het is ook de brug die
hij op 30 april 1966 gebruikte om naar
Hotel Krasnapolksy te lopen waar
hij met elf anderen een ‘krankzinnig avontuur’1 begon. Het iconische
campagnefilmpje van D66 werd er in
1967 opgenomen. De camera volgt
Van Mierlo die vanuit zijn huis langs de
Herengracht loopt.
Van Mierlo, journalist en acteur in-spe,
kijkt recht in de camera, een beetje
nouvelle vague. Hij steekt de kraag
van zijn regenjas op tegen het gure
politieke klimaat. In de voice-over

mijmert hij over de ‘verwarring en
ondoorzichtigheid, over de tanende
invloed van de kiezers’. Als een
vertwijfelde Hamlet, meer dan een
politiek leider, zoals programmamaker
Roelof Kiers in de aanloop van de
verkiezingen opmerkte. “Hans durfde
te twijfelen en weifelen, iets wat in het
huidige politieke klimaat nauwelijks
meer kennen,” zegt ook stadsdeelvoorzitter Timman in haar toespraak
bij de omdoping.
Een grote eer
Hoewel hij opgroeide in Breda was Van
Mierlo toch een echte Amsterdammer,
soms een boze Amsterdammer, zoals
in het actiecomité voor het behoud
van het Prinsengrachtziekenhuis, waar
“de menselijke maat zichtbaar was.”2
De Gemeente heeft zijn inzet, boos of
niet, voor de stad altijd gewaardeerd.
“Met het benoemen van Brug 18 wordt
een bijzondere Amsterdammer geëerd
14

Onthulling Van Mierlo Brug door Hugo van Mierlo, kleinzoon van Hans van Mierlo.

“Hij liep 
vaak over
deze brug. 
Altijd aan-
spreekbaar. 
Hij stond
daardoor
heel dicht bij
de dingen die
speelden in
de wereld”

die sinds de jaren ’60 van de vorige
eeuw een grote rol in politiek en maatschappij heeft gespeeld,” zegt het
stadsbestuur. De vernoeming is een
grote eer, omdat er niet veel naamloze bruggen in het oude centrum
beschikbaar zijn. Het gebeurt alleen
in uitzonderlijke gevallen.
Gastvrij en ruimhartig
Dochter Stanja van Mierlo kijkt met
trots toe hoe haar zoon Hugo het
nieuwe naambordje onthult. Aan
de Herengracht voltrok zich het
familieleven en een belangrijk deel
van het politieke leven van haar
vader. Ze heeft fijne herinnering aan
het huis en aan de brug. “Het huis
was als een grote warme mand. Mijn
vader was heel gastvrij en ruimhartig.”

De kinderen kregen veel vrijheid en
niet alleen omdat hij er heel weinig
was. “Ook omdat hij echt zo was!
Vrienden van ons waren vrienden van
het huis en zo was het eigenlijk altijd
een komen en gaan van gezellige
momenten.”
“Ik was zelf een tijdje behoorlijk rebels,
een Amsterdamse meid van 15 jaar
met een hanenkam,” vertelt Stanja. “En
ook daar was mijn vader heel makkelijk over. Nooit kregen we te horen
dat onze kledingkeuze niet paste. We
hebben natuurlijk vele gesprekken
gevoerd, ook over het milieu. Ik vond
het vooral allemaal wel erg traag gaan.
De politiek! Mijn vader zei dan; Als je
groot bent weet je beter hoe je geduld
moet oefenen en hoe de structuren
15
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van de macht werken. Ik heb het denk
ik nooit begrepen, geduld voor zoiets
belangrijks als het milieu had ik niet. In
die zin vond ik hem toen weinig heldhaftig in zijn antwoord. En hij vond van
mij, dat ik een grote drammer was, die
nodig haar kamer op moest ruimen.
Omdat een schone wereld, vooral
begint bij een schone kamer… En zo
verliep dan een dag!” Met Kerst was
er altijd het Grote Diner. De immense
tafel werd met veel gedoe uit de
kelder gehesen door broer Olivier en
iedereen mocht twee of drie mensen
uitnodigen. “Ook voor onze vrienden
was het een heerlijke avond en een fijn
zooitje van leuke mensen bij elkaar.”
Over de brug zegt Stanja in haar
dankwoord: “Dit bruggetje is echt heel
belangrijk. Ik kan me herinneren dat
mijn vader en ik elkaar hier midden in
de nacht tegenkwamen. Hij vond dat
ik al thuis moest zijn en ik vroeg me
af wanneer hij nou eens thuiskwam.”
Haar vader was een benaderbare man:
“Hij liep vaak over deze brug om de
tram te nemen. Altijd voor iedereen
aanspreekbaar. Hij stond daardoor
heel dicht bij de dingen die speelden
in de wereld.”

Lezen | kijken | luisteren
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Reuring aan de gracht
Over de brug was het een komen en
gaan van mensen die door de politicus
Van Mierlo thuis werden ontvangen.
Gerrit Jan Wolffensperger, voormalig
fractievoorzitter Tweede Kamer,
heeft vele herinneringen aan het
huis en de brug en deelt die met de
aanwezigen bij de onthulling. “Ik heb
er veel vergaderd en zelfs voetbalwedstrijden gekeken. Eén herinnering
daaruit, die zoveel zegt over Hans,
was de campagne uit ’94. Alles was
voorbereid met een reclamebureau,
met slagzinnen en god weet wat. De
avond voordat alles naar de drukker
ging zaten we met het campagneteam
te eten bij Hans thuis en ontstond er
aan tafel een totaal andere slagzin;
‘D66 juist nu!’. Hans was een improvisator die altijd zijn beslissingen tot het
allerlaatste moment uitstelde.”

“Bij Hans thuis
ontstond er
aan tafel een
totaal andere
slagzin; ‘D66
juist nu!’.
Hans was een
improvisator
die altijd zijn
beslissingen
tot het
allerlaatste
moment
uitstelde”

Soms was er de nodige reuring. Zoals
in 2005 toen Alexander Pechtold de
afgetreden Thom de Graaf verving in
het kabinet Balkenende II. D66 was
in crisis en verdeeld, een kabinetscrisis dreigde. De net beëdigde en
strijdvaardige Pechtold maakte aan de
Herengracht zijn opwachting bij Van
Mierlo. “Hans was not-amused over
mijn onaangekondigde komst. Maar ik
liep toch maar door en vroeg hem naar
mij te luisteren en vooral weer netjes
uit te laten, want voor de deur hadden
zich journalisten verzameld,” herinnert
Pechtold zich. Van Mierlo had dat
keurig gedaan en een regeringscrisis
was voorlopig bezworen. Zo was het
huis, onder aan Brug 18, even het
centrum van de wereld.
Voor journalist, twijfelaar, politicus,
vader, echtgenoot, opa en buurtbewoner Van Mierlo heeft de burg veel
betekend. Stanja: “Ik ben heel trots en
ik denk dat hij dat ook zou zijn. Dat hij
dit een heel fijn bruggetje vindt.” ■
1

Titel van zijn boek, met politieke, culturele en literaire beschouwingen.
2011, De Bezige Bij.

2

‘Uniek ziekenhuis viert jubileum.’ Het Parool, Roelfien Sant, 20-08-1993
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Haagse Zaken

NRC (podcast) | Lamyae
Aharouay | aflevering #APB 2021

“Zet negen redacteuren
bij elkaar om over
de Algemene Politieke
Beschouwingen te praten en je
ontvangt vanuit verschillende
invalshoeken een interessant
perspectief. In alle rust en met
respect voor de luisteraar wordt
in deze podcast op een hele
toegankelijke manier uitleg en
duiding gegeven aan het politieke
debat. Ontrafelingen, analyses
en verbanden worden door
Lamyae Aharouay en haar
gasten stapsgewijs verknoopt
tot een duidelijke samenvatting.
Wekelijks even luisteren en je
bent weer bij met wat er in en
rondom het Binnenhof gebeurt.”

Deze aflevering: de drie tips van…

Fonda Sahla (1979) stond
op nummer 27 van de
kandidatenlijst en is
vanaf november 2021
tijdelijk Tweede Kamerlid
namens D66. Ze vervangt
Kamerlid Rens Raemakers
en heeft participatiewet
en jeugdzorg in haar
portefeuille. Daarnaast
is ze bestuurslid van het
Haagse Els Borst netwerk
en werkt ze op zzp-basis
als projectleider voor het
Residentie Orkest.

tekst Marieke de Jong

The Crown

Netflix | 2016 | 4 seizoenen,
seizoen 5 volgt in 2022

“Volop in de prijzen
gevallen bij de Emmy’s.
Deze serie ben ik eerlijk gezegd
wel een beetje verslaafd aan
geraakt. Ge-wel-dig. Speelde
ik vroeger op safe door enkel
films te kijken met een duidelijk
begin en einde, deze serie heeft
me echt gegrepen. Het geeft
zo’n mooi inkijkje in het Britse
koningshuis. Mijn interesse gaat
ook uit naar de politieke scenes
in het Lagerhuis, omdat het zo
verschillend is dan in Nederland.
Met recht een drama serie met
een hoofdletter D. Natuurlijk
geen exacte weergave van de
werkelijkheid en hier en daar flink
aangedikt, maar stiekem denk ik
dat het zich zo best zou kunnen
hebben afgespeeld.”

De Stap

Merel van Vroonhoven | 2021
“Afgelopen weekend was ik op uitnodiging bij de boekpresentatie van De Stap en nu de
trotse eigenaar van een gesigneerd exemplaar; - Voor Fonda, dat jouw stap maar snel
mag komen, Den Haag en vooral heel Nederland heeft jou nodig. Merel – staat er met sierlijke
letters voorin geschreven. Het is een hele bijzondere en inspirerende stap die de schrijfster heeft
gezet. Ze neemt je in dit boek mee op haar carrière pad waarbij ze uiteindelijk de bestuurskamer
verruilt voor het klaslokaal. Twijfels en moed, durf en verwondering. Bij elke pagina voelde het
alsof ze naast me zat en het me vertelde, zo dichtbij komt het. Het herkennen van de urgentie in
het onderwijs en dat je dan zo’n stap maakt om iets terug te geven, dat bewonder ik zeer. Merel
van Vroonhoven staat voor een wereld waarin verschillen tussen mensen niet alleen worden
herkend en erkend maar ook worden gewaardeerd en benut. Net dat stapje meer dus.”
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55 jaar nadat D66 in Hotel Krasnapolsky werd opgericht,
bevonden drie fractieleden van het eerste uur zich wederom
in het karakteristieke gebouw aan de Dam. Anneke Goudsmit,
Minne Dijkstra en Erwin Nypels waren erbij toen een nieuwe,
ambitieuze partij het politieke landschap binnenstormde en daar
sindsdien niet meer is weggegaan. Elk verlieten zij hun politieke
carrières al decennia geleden – elkaar hebben ze ook al jaren niet
gezien. Echter, dat hun herinneringen en politieke betrokkenheid
nog altijd springlevend zijn, blijkt als ze aan tafel aanschuiven.
Een gesprek over hun idealen, over mensen die niet meer zijn,
en over de politiek van toen.
tekst Milan Assies
foto's Jeroen Mooijman

Vaandeldragers
van ‘66
I N T E RV I E W

Erwin: "Het verhaal van D66 begint eigenlijk
op Koninginnedag 1966. Toen kwam een groep
van zeven mensen bijeen die aan het nadenken
was over het oprichten van een partij, of een
beweging. Ze begonnen in hun kennissenkring medestanders te vinden. Dat werden er
uiteindelijk 36, waaronder ik. Daaruit kwam het
Initiatiefcomité D66 voort. Die kwamen een paar
keer samen in Amsterdam om na te denken over
de grondslagen van hun organisatie en legden dit
vervolgens vast in een publicatie: het Appèl. Bij
dat Appèl zat een kaart, waarop je kon aangeven
of je mee wilde werken aan de oprichting van een
eventuele beweging of partij. Daar kwamen 2500
reacties op."
Minne: "Het Appèl, kwam uit op 15 september
1966. Daar stond de naam Democraten ’66 toen
al in. Je kon dat overal in de boekhandel kopen.
Daarna begonnen we met het organiseren van
vergaderingen, en kwamen we voor het eerst
als congres samen in de RAI. Dat was waar Hans

(Van Mierlo red.) in een paal klom en aankondigde dat we wegens tijdgebrek op derde
kerstdag weer zouden samenkomen. En toen
werd hier, in Krasnapolsky, de kandidatenlijst
vastgesteld. De verkiezingen waren vervolgens
in februari. Dat was maar vijf maanden na het
uitkomen van het Appèl."
Erwin: "De val van het kabinet Cals-Vondeling
en de vervroegde verkiezingen waren rampzalig. Moet je je voorstellen. Er moesten regelementen gemaakt worden, een programma
opgesteld, kandidaten worden geselecteerd,
en dat alles razendsnel. Je kon toen ook alleen
maar zendtijd voor politieke partijen krijgen
als je in alle achttien kieskringen deelnam.
Uiteindelijk hadden we een paar uur voordat
de kandidaatstelling sloot te weinig handtekeningen in kieskringen Drenthe en Zeeland. Ik
geloof dat het toen Hans Wessel was, die onze
mensen daar belde. Hij heeft ze toen opgedragen om per direct naar buiten te lopen, de
18

55
jaar

→ In leesvolgorde: Tweede
Kamerfractie
D66 tijdens
bijeenkomst in
Krasnapolsky
v.l.n.r. Minne
Dijkstra, Anneke
Goudsmit en
Hans van Mierlo.
Congres D66 te
Arnhem. Demonstratie op het
Binnenhof in Den
Haag; Tweede
Kamerlid Anneke
Goudsmit bij de
demonstranten.
Behandeling
van het door de
D66-kamerleden Goudsmit
en Dijkstra
ingediende
initiatiefwetsvoorstel; Anneke
Goudsmit achter
de regeringstafel (1968). Wet
Veringa aangenomen; Tweede
Kamerlid Minne
Dijkstra aan het
woord (1970).
Koningin Beatrix
bij de oplevering
van de 5 miljoenste woning in
Utrecht; Minister
Nypels overhandigt een sleutel
aan Koningin
Beatrix(1982)
foto's Nationaal
Archief / Anefo

foto Xxx
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“Het was
straat in te lopen, en bij elk huis aan te bellen om
te vragen of zij hun handtekening wilde zetten.
Een uur voor de indiening kwam het telefoontje
dat dit had gewerkt. Als deze actie mislukt was
zouden we hier waarschijnlijk nu niet zitten. Het
beslissende, bekende promotiefilmpje van Hans
van Mierlo die in zijn regenjas langs de grachten
loopt, was er dan niet geweest."
Anneke: "Het was een ervaring om in die tijd
betrokken te zijn. Als je naar bijeenkomsten ging,
dat had je echt het idee onder gelijkgestemden
te zijn. Er hing een bijna studentikoze sfeer en
het was ook best een Amsterdamse bedoening.
Ik kende er veel mensen uit de advocatuur.

“Ik kwam op plek 6, want 
ja, dat zou een nieuwe 
partij toch niet halen.
Toen haalden we er zeven"


echt zoiets
van, ‘daar
wil ik bij
horen’.
Het eerste
congres was
warrig, maar
ook heel
boeiend”

Het was echt zoiets van, ‘daar wil ik bij horen’.
Het eerste congres was warrig, maar ook heel
boeiend."
Minne: "Ik werd destijds ook actief nadat ik op
het Appèl werd gewezen, door een schoolgenoot
van mij uit Stiens, in Friesland. Het sprak me
zó aan. Het gaf een analyse van de hachelijke
toestand van onze democratie en beschreef hoe
het kabinet en de Kamer niet meer onafhankelijk
van elkaar konden opereren; hoe de invloed van
de kiezer was geminimaliseerd. Toen heb ik me
opgegeven. Ik reed dan naar Amsterdam, en
sliep bij Hans van Mierlo op de bank toen ik naar
congressen ging. Toen werd ik gevraagd of ik op
de kandidatenlijst wilde komen. Ik dacht alleen:
ja, avontuur! Ik was toen 29 jaar."
Erwin: "Ik was eerst voorzitter van de JOVD
geweest. Samen met een groep (oud) JOVD’ers
heb ik toen binnen de VVD het Liberaal
Democratisch Centrum opgericht, om die
partij meer naar een sociaal-liberale richting te
trekken. Dat mislukte. Daarom werkte ik mee aan



– A N N E K E G O U D S M I T

– E R W I N N Y P E L S

de opbouw van D66 en zegde ik het lidmaatschap van de VVD op. Ik moest daarna nog wel
toestemming vragen aan de PTT, mijn werkgever,
of ik op de kieslijst mocht komen te staan. Die
kreeg ik, maar dan wel voor een onverkiesbare
plek. Ik kwam op plek 6, want ja, dat zou een
nieuwe partij toch niet halen. Toen haalden we
er zeven."
Anneke: "Toen we met zeven zetels in de Kamer
kwamen, waren andere partijen wel bevreesd. De
verkiezing daarvoor was de Boerenpartij in het
parlement gekozen. Kamerleden en de voorzitter
Van Thiel, van de KVP, waren bang dat wij ook
zo’n soort partij zouden zijn. Dat viel heel erg
mee. Als fractie waren we verder absoluut niet
hiërarchisch, en erg onafhankelijk."
Minne: "We waren erg harmonieus met z’n allen.
Er was niet één leider; Hans was onderdeel van
de groep. Onze houding was open, het zorgde
ervoor dat we goed contact hadden met andere
fracties. Behalve met de Boerenpartij, want daar
viel echt niet mee te praten."
Anneke: "Zelfs met SGP kon je heel goed
kopjes koffie drinken. Ze vonden het natuurlijk
wel vreselijk dat we een niet-christelijke vorm
van politiek voorstonden. Achter de schermen
hadden we met alle partijen verder veel
20

discussies. Vaak waren ze het ook nog wel met
ons eens. Maar met ons meestemmen? Dat kon
echt niet. Ik herinner me een keer dat ik een
presentatie gaf, waar een mevrouw van de KVP
bij was. Dat ging over de nieuwe echtscheidingswet. Tijdens de discussie zei ze, ‘ik ben het
eigenlijk wel met Anneke eens’, waarop ik haar
aanspoorde om dan ook maar met me mee te
stemmen. En alsof het noodlot het wilde – in die
tijd begon je de presentielijst met een willekeurig
persoon – werd zij als eerste genoemd bij de
stemming. En toen stemde ze dus ‘voor’. De
KVP’er die na haar kwam lette niet op, dacht toen
dat dát de KVP-lijn was, en stemde ook voor."
Erwin: "In die tijd stemde de Kamer niet op basis
van of je het ergens mee eens was of niet. In
de coalitie stemde je altijd voor, in de oppositie
altijd tegen. Dat hebben wij doorbroken door te
zeggen: laten we eerst maar eens kijken naar de
inhoud. Het kwam vaak voor dat wij, vanuit de
oppositie, wél voor dingen stemden, simpelweg
omdat we het ermee eens waren. We vonden ook
echt dat fractiediscipline er niet hoefde te zijn."
Anneke: "In de eerste fractie stemden we met
z’n allen wat we wilden. We gingen daar heel
losjes mee om. Daarna werd het minder. Stijver,
en minder spontaan. Het leidde er uiteindelijk toe
21
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dat ik in 1974 uit de fractie stapte, over een abortuskwestie. Ik was zelf advocaat, en had veel
met abortus te maken in mijn praktijk. Meisjes
van rijke vaders, die konden naar Scandinavië,
maar armere meisjes konden dat niet. Ik wilde
toen tegen de regering ingaan, maar Hans wilde
dat niet. Hij is nog bij me thuis geweest om me
te overtuigen. Ik kon dat niet. Het was tegen mijn
principes."
Minne: "Er was ook minder harmonie in de
tweede fractie. Zo kon Hans soms echt weglopen
bij een groot verschil van mening. En, zoals
Hubert Smeets in zijn biografie over Hans van
Mierlo beschreef - was het dan vaak Dijkstra die
de brokken bijeenveegde (blz. 119 red.) zodat de

“De essentie van D66 voor mij is om

aan het liberalisme een sociaal gezicht
te geven. Dat is wat mij nog altijd
aanspreekt, en het pad dat we nu volgen"
– M I N N E D I J K S T R A
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vergadering verder kon. Die fractie was groter,
dat speelde misschien ook mee."
Anneke: "Kort nadat ik uit de fractie ben gestapt
is er een congres geweest waarbij de leden van
D66 in meerderheid stemden om zichzelf op te
heffen. Er was echter een tweederde meerderheid nodig, dus dat gebeurde niet. Daarna is D66
eigenlijk nooit meer geworden wat het was. Veel
mensen liepen weg. Ze waren het oneens over
wat de basis moest zijn."
Erwin: "In het begin was het zo dat we onszelf
zagen als anders en beter dan de andere
partijen. We voeren puur op de inhoud. Politiekstrategische argumenten speelden geen rol.
Op een gegeven moment zijn we op dat punt
gewoon veranderd. We zijn meer zoals andere
partijen geworden. We groeiden als het ware in
het systeem. Het ene fractielid vond het erger
dan het andere. Ik treur er uiteindelijk niet om.
Het was onvermijdelijk. Ik denk nog steeds dat
we een club als D66 nodig hebben. Het is naar
mijn idee een illusie om te denken dat het anders
kan."
Minne: "Ik heb me uiteindelijk een tijdje niet
thuis gevoeld bij D66, zo in de 80’er jaren – de
tijd van de kleine fracties. Daarna ben ik weer
actief geworden en lid van het dagelijks bestuur
geweest. De essentie van D66 voor mij, los van
de staatkundige punten waar we door de jaren
heen uiteindelijk niets op hebben gewonnen, is
om aan het liberalisme een sociaal gezicht te
geven. Dat is wat mij nog altijd aanspreekt, en
het pad dat we nu volgen. Het wegvallen van
de PvdA is een groot drama. Het geeft D66 wel
de ruimte om de sociale paragraaf te verbreden
en versterken. Om een goed tegenwicht te
bieden tegen de rechtse, soms bijna fascistoïde
krachten."
Erwin: "In de politiek gaat in de praktijk alles zo
verschrikkelijk langzaam. Ik heb in het tweede
jaar van het bestaan van D66 gepleit om
gepensioneerden in het bestuur van de pensioenfondsen op te nemen. Ik dacht, dat is een
logisch idee, dit lukt wel. Het duurde uiteindelijk
45 jaar voordat het ertoe kwam. Feit is, als het
om de echt belangrijke onderwerpen gaat, dan
bestaat ‘snel’ niet. Het draait dan om vasthouden,
oneindig lang vasthouden, met een rechte rug.
Daarom is een club als D66 noodzakelijk, ook al
maken we fouten, zeker. We zitten in de frontlinie, daar in het kabinet. Als dingen niet lukken,
dan is dat treurig, jammerlijk en vervelend, maar
we gaan door. Vasthouden." ■

Whats-Appèleren

Meriem Fatnassi is een Tunesische uit Tunis. Ze is lid van Afek Tounes, de liberale
partij waar D66 warme banden mee heeft. Ze werkt voor de Friedrich Naumann
Foundation (FNF), de internationale organisatie verbonden aan het Duitse FDP.
Na maanden van politieke onrust in Tunis, appt de Democraat met haar.
tekst Milan Assies

voorkomen, omdat volksvertegenwoordigers immuniteit genieten. Daarbij krijgen volksvertegenwoordigers nauwelijks middelen om hun werk te doen, wat
ertoe leidt dat ze de gratis live-televisie die bij de
functie hoort, vaak misbruiken. Des te extremer je
bent, des te meer aandacht je krijgt.

Milan: Hoi Meriem! Wat is er aan de hand
in Tunesië?

Meriem: Op 25 juli stelde president Kais Saied
Artikel 50 van de grondwet in werking. Deze
stelt dat, indien het land in gevaar is, de president
de noodtoestand kan uitroepen. Er staat alleen ook
in dat dit alleen kan in overleg met de premier, dat
het parlement in werking moet blijven, en dat dit aan
het Constitutioneel Hof voorgelegd moet worden.
Omdat Tunesië momenteel nog geen constitutioneel hof heeft, heeft Saied zichzelf feitelijk daartoe
uitgeroepen. Daarna stelde hij het parlement buiten
werking, en dwong hij de premier tot aftreden.

Milan: Wat betekent dit voor de toekomst
van Tunesië?

Meriem: Dit is waar we bang voor waren. De
facto controleert Saied nu alles. Hij is het
Constitutioneel Hof, de uitvoerende macht en het
parlement ineen. We hebben gehoord dat hij een
nieuwe grondwet aan het schrijven is en die voor wil
leggen in een referendum, maar hiervoor is nog geen
tijdspad bekend. Het betekent dat de Tunesische
democratie stervende is. De geschiedenis toont dat
wanneer mensen zoals Saied, die nauwelijks politieke ervaring heeft, alle macht naar zich toetrekken,
het nooit goed eindigt. Sommigen zijn het niet met
me eens. Ze stellen dat hij een professor is en geen
dictator zal worden. Ik geloof dat niet.

Milan: Waarom deed hij dit?

Meriem: In de huidige grondwet zijn de
verantwoordelijkheden van de president
beperkt. Hij heeft enkel verantwoordelijkheden
op het gebied van Buitenlandse Zaken en nationale
veiligheid. Van begin af aan heeft Saied gezegd dat
hij dit niets vindt, en stelde dat hij het systeem en de
grondwet zou willen wijzigen. Hij doet feitelijk wat
hij gezegd heeft. Dit was altijd het plan.

Milan: Is er een manier om hier uit
te komen?

Milan: Hoe hebben Tunesiërs gereageerd?

Meriem: Saieds zwakke plek is de economie.
Hij heeft geen benul hoe dat werkt, of hoe je
welvaart creëert. De Tunesische economie doet
het slecht. Nu hij aan de macht is, komt dat op zijn
conto. Als hij problemen niet weet op te lossen,
dan zullen mensen weten wie ze de schuld moeten
geven. Dat betekent alleen niet dat het dan goedkomt. De Tunesische democratie is altijd heel fragiel
geweest. Wat hierna ook komt, ik ben bang dat
mensen geneigd zijn om te kijken naar de volgende
redder, die al hun problemen op komt lossen.

Meriem: Velen vinden het niet erg. Saied is
populair onder Tunesiërs, en hebben niet zoveel
op met het parlement. Eerlijk gezegd is het parlement ook een schande voor het land. Slechts zeven
procent van de stemmers kende hun volksvertegenwoordiger. Men vertrouwt het hoofd van
het parlement, Ghannouchi, tevens leider van
de Islamisten, niet. Het parlement wordt verder
ook gebruikt als een manier om vervolging te
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Marktstad
mixt met
werelderfgoed

Het verkiezingsprogramma is af en de campagneposters
liggen klaar. Alhoewel de herindelingsverkiezingen van
gemeente Purmerend en gemeente Beemster op 24
november 2021 plaatsvinden, zijn Mark Intres, fractieleider en lijsttrekker van D66 Purmerend, en Astrud Wildschut, raadslid en campagneleider van D66 Purmerend,
er al sinds begin dit jaar druk mee. Mark Intres: ‘Er staat
wat op het spel. Dit wordt een graadmeter voor de
nationale gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.’
tekst Leonie Sellies foto's Franciska van Eekelen-Prins
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Per 1 januari 2022 fuseren
gemeente Purmerend en gemeente
Beemster. Daarom vinden dit jaar
de gemeenteraadsverkiezingen in
Purmerend en Beemster – en in nog
negen andere gemeentes waar herindelingen komen – plaats in november.
Met nog een kleine maand te gaan
beginnen de verkiezingscampagnes
nu echt op stoom te komen. Astrud:
"Je voelt aan de toon en scherpte in de
debatten dat dit de laatste fase voor
de verkiezingen is."
Hoe verschillen deze herindelingsverkiezingen van reguliere
gemeenteraadsverkiezingen?
Mark: "We gaan met deze herindelingsverkiezingen de toon zetten.
Dit is de eerste graadmeter sinds de
Tweede Kamerverkiezingen in maart
dit jaar. Daar zijn we ons goed van
bewust."
Astrud: "Je voelt een verantwoordelijkheid. Er wordt naar je gekeken."

Mark: "We zijn er klaar voor. We
hebben een goed programma en een
sterke kandidatenlijst, maar je voelt
dat het oog van het land op je gericht
is. Daarnaast voelen we die druk
sowieso al, omdat we in Purmerend
al jaren de grootste landelijke partij
in de raad zijn. Die positie willen we
minimaal vasthouden of liever nog
uitbouwen."

Beemster Vanzelfsprekend geweest.
Een groep betrokken burgers die hun
zorgen ergens kwijt willen. Daar zijn
we meteen langs gegaan. Gelukkig
hebben we al jaren goede contacten
met de D66-fracties van de omliggende gemeentes – waaronder D66
Beemster – met wie we elke acht
weken een regiovergadering hebben.
Dus we weten wat er speelt."

En daarnaast voeren jullie dit keer
ook campagne in zowel Beemster
als Purmerend. Wat is de neerslag
daarvan op de verkiezingen?
Mark: "De stedelijke gemeente
Purmerend fuseert met een plattelandsgemeente. Dat verandert de hele
dynamiek. In Beemster heb je met
hele andere belangen te maken. De
economie drijft daar op de agrarische
sector. En Beemster als droogmakerij
is ook werelderfgoed. De Stelling van
Amsterdam, ook een werelderfgoed,
loopt voor een deel door de Beemster.
Het is een unieke combinatie van twee
werelderfgoederen, die een verantwoordelijkheid met zich meebrengt."
Astrud: "Er zijn ook wel zorgen in
Beemster over wat een samenvoeging
met een stad als Purmerend teweeg
gaat brengen. In Purmerend is veel
woningnood en in Beemster willen
ze de dorpskernen niet volbouwen,
omdat ze het dorpse karakter willen
behouden. Daar moet je aandacht
voor hebben."
Mark: "Purmerend heeft 80.000 inwoners en Beemster 10.000. Normaliter
zou de focus in de campagne toch
naar Purmerend gaan, omdat daar
het grootste deel van het potentiële
electoraat zit. Bij deze herindelingsverkiezingen gaat er toch iets meer
aandacht naar Beemster dan naar
Purmerend, omdat je de zorgen die
daar leven serieus wilt nemen."

Is de samenvoeging van gemeente
Beemster en Purmerend met die
verschillende belangen wel logisch?
Mark: "Inwoners van Beemster en
Purmerend maken al jaren van elkaars
voorzieningen gebruik. Persoonlijk
maak ik ook wekelijks gebruik van
de rust en stilte in de Beemster. In
het complementaire van de twee
gemeentes liggen ook allerlei kansen.
Purmerend van oudsher marktstad,
Beemster van oudsher de graanschuur
van Amsterdam. Het vermarkten van
wat er allemaal gemaakt wordt in de
Beemster, daar valt op het gebied van
handel en onderwijs een combinatie
van te maken."
Astrud: "Iedereen zag aankomen dat
Beemster het zelfstandig niet ging
redden om de gemeente draaiende te
houden. Maar vanuit Beemster moet

Hoe gaan jullie met die verschillende
belangen en zorgen om?
Astrud: "We proberen veel werkbezoeken af te leggen in de Beemster.
Bijvoorbeeld bij de agrariërs, maar ook
bij bezorgde bewonersgroepen. Van
de week zijn we nog bij de stichting

“Je voelt een 
verantwoordelijkheid, er
wordt naar je gekeken." 

– AS T R U D W I L D S C H U T
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Cuijk, Boxmeer,
Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint
Anthonis worden
samen Land van
Cuijk
Thomas van der Meer –
lijsttrekker:
"Het Land van Cuijk is een
herindeling van maar liefst
5 gemeenten, 33 kernen
over 350 vierkante kilometer
verspreid. Het is de tijd
voor een nieuwe stijl van
besturen. Besturen vanuit
visie en overtuiging. We
moeten ons echt inzetten
voor de toekomst. Juist in
het Land van Cuijk voelen
we als agrarische gemeente
de gevolgen van klimaatverandering, we zien ook hier
dat we juist nu voor elkaar
moeten klaarstaan. Er is
echt wat te winnen."

Heerhugowaard
en Langedijk
worden samen
Dijk en Waard
Milo Poland – lijsttrekker:
"Dijk en Waard wordt
een gemeente met circa
85.000 inwoners. Het is
een landschappelijke mix
van water en groen. Een
stads- en een dorpskarakter,
dat moet samensmelten
waar het kan, met behoud
van de eigen identiteit. Om
als inwoner mee te kunnen
doen in de maatschappij
moet je weten waar zaken
over gaan. Daarom heeft
D66 Dijk en Waard ook een
verkiezingsprogramma in
begrijpelijke taal geschreven.
De belangrijkste thema’s
zijn: Wonen, Duurzaamheid
en kernenbeleid. Meer
huizen bouwen en betere
doorstroming is belangrijk.
Het ambitieniveau, energieneutraal in 2030 willen we
behouden. Het kernenbeleid
moet zo worden vormgegeven dat inwoners écht
inspraak hebben. We zetten
in op begrijpelijke communicatie voor iedereen!"
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er wel genoeg vertrouwen zijn om zo’n
proces aan te gaan."
Mark: "Als Purmerend hebben we
er altijd voor opengestaan, maar als
grotere gemeente moet je je daar
bescheiden in opstellen. Vanuit
kleinere gemeentes is er wel koudwatervrees of zo’n grote gemeente hen
niet gaat opslokken. In het proces met
Beemster, en daar zijn we best trots
op, hebben we laten zien hoe het ook
kan. Het is op een hele harmonieuze
manier gegaan, waardoor we nu
tot een redelijk geruisloze fusie zijn
gekomen."
De laatste jaren neemt het aantal
gemeentes gestaag af. In 1995 waren
er nog 633 gemeentes en nu zijn dat
er nog 352. Hoe kijken jullie naar deze
trend?
Mark: "Ik heb jarenlang voor de
gemeente Zaanstad gewerkt. Die
gemeente is in 1974 ontstaan uit de
samenvoeging van Zaandam en zes
kleinere gemeenten. Alle inwoners
voelen zich nog steeds verbonden
met hun eigen kern – Assendelft,
Krommenie, etc - terwijl ze zich ook
verbonden voelen met de Zaanstreek.
Zolang die eigen identiteit niet
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“In het complementaire
van de twee
gemeentes
liggen ook
allerlei kansen.
Purmerend
van oudsher
marktstad,
Beemster
van oudsher
de graanschuur van
Amsterdam” 

– MARK INTRES
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verloren gaat, zie ik alleen maar voordelen van een grotere schaal. Vooral
voor de bestuurskracht."
Astrud: "Er moet geen drang achter
zitten. Dan wordt het vervelend.
Gelukkig is daar hier helemaal geen
sprake van."
Het klinkt alsof jullie de herindelingsverkiezingen met vertrouwen
tegemoet gaan.
Mark: "Zeker. We zijn er klaar voor.
Eigenlijk begon de campagne al op het
moment dat we de eerste letters van
het verkiezingsprogramma op papier
gingen zetten en dat was in januari
2021. Ik kan nu niet wachten op de
echte debatten net voor de verkiezingen. Het is natuurlijk ook heel fijn
dat we dankzij minder strikte coronamaatregelen weer bijeenkomsten
kunnen organiseren in de campagne
en kiezers makkelijker op straat
kunnen aanspreken."
Astrud: "We krijgen in deze fase ook
alle steun en aandacht van het landelijk bureau. In november doet D66 in
drie herindelingsverkiezingen mee,
dus daar is nu ook volop ruimte voor."
Mark: "De opkomst bij herindelingsverkiezingen is altijd al flink
lager dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen. En bij reguliere
gemeenteraadsverkiezingen gaat het
bij ons al ongeveer om maar 50%.
Het laatste weekend voor de verkiezingen komen hopelijk ook enkele
landelijke kopstukken hier naartoe
om een bijdrage te leveren aan de
campagne. De korte lijntjes met landelijk zijn natuurlijk heel fijn. De Tweede
Kamerleden begrijpen heel goed dat
de ogen op ons gericht zijn en willen
daar een bijdrage aan leveren. Dat is
ontzettend prettig om te merken." ■

(GROND)WAARDE
VAN WONEN

is dat dit nog bestaat. Daarnaast
gaat het nu ook mis met de gelijke
kansen op de woningmarkt, de een
heeft een enorme studieschuld en
krijgt daardoor een te lage hypotheek
en de ander krijgt een jubelton van
zijn ouders. Als we mensen echt een
eerlijke start willen geven, zullen we
af moeten van de jubelton en het laten
meetellen van de studieschuld bij het
aanvragen van een hypotheek.

Z

ondag 12 september
stond ik met veel
Jonge Democraten
en duizenden andere
mensen in het westerpark in Amsterdam om te protesteren
voor een beter woonbeleid. Het wordt
namelijk echt tijd dat er iets gaat
gebeuren. Jongeren vinden geen
kamer of betalen zich scheel, starters
blijven zoeken maar worden telkens
overboden. Het kan zo niet langer, er
moet ingegrepen worden. Want tot je
30ste bij je ouders wonen lijkt me voor
niemand een gezonde situatie.

Een andere kant van het probleem
zijn de huizenprijzen, die omhoog
worden gedreven door schaarste en
investeerders die er veel geld mee
willen verdienen. Zij kopen nu panden
om die vervolgens te verhuren of jaren
later te verkopen met een enorme
winst doordat de grondwaarde is
gestegen. Daar moet echt iets veranderen, daarom moet er een grondwaardebelasting ingevoerd worden.
Die belasting haalt de prikkel weg om
te speculeren op de woningmarkt,
doordat de toegenomen grondwaarde
van gekochte panden wordt belast.
Omdat grondwaardestijging vooral
voortkomt uit publieke investeringen
is het ook prima te rechtvaardigen om
stijging van deze waarde te belasten.
Grondbezit is ook een bron van
vermogensongelijkheid en deze
belasting kan die ongelijkheid
aanpakken.

Zelf woon ik inmiddels in ‘s-Hertogenbosch, niet bepaald de grootste
studentenstad van ons land. Toch
heeft het zeven maanden geduurd tot
ik eindelijk een kamer had gevonden.
Helaas betaal ik nog wel te veel huur
als je kijkt naar de locatie en het
aantal vierkante meters. Mijn situatie
is in verhouding prima, als ik kijk
naar leeftijdsgenoten in steden als
Amsterdam, Utrecht of Groningen. Zij
zoeken nóg langer en betalen nog veel
meer dan ik.
Maar waar ligt het probleem? Bouwen,
bouwen, bouwen is niet per se de
oplossing, naast dat er gebouwd moet
worden moet veel meer gebeuren. Er
moet harder worden ingegrepen door
de overheid.

Als we dit veranderen is dat een
eerste grote stap, zodat iedereen een
eerlijke kans heeft op de woningmarkt
en niet tot zijn 30ste thuis hoeft te
blijven wonen. ■
Joris Hetterscheid, landelijk voorzitter
Jonge Democraten (JD) De JD zijn
een onafhankelijke groep politieke
jongeren die zich binnen en
buiten D66 inzetten om
kansen voor jongeren te
realiseren en te garanderen:
jongedemocraten.nl

Allereerst moet de verhuurdersheffing
volledig worden afgeschaft. Op dit
moment betalen woningcorporaties
belasting over het verhuren van
woningen. Dat is iets dat zo scheef is
en zo in tegenstelling staat met deze
crisis, dat het eigenlijk onbehapbaar
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Wetenschap in
de volle breedte
Als professor medische ethiek en Eerste Kamerlid volgde Annelien
Bredenoord de ontwikkelingen van de coronamaatregelen, het
vaccinatiebeleid en de nu geldende regels voor de coronacheck op
de voet. Sinds 1 oktober is ze de eerste vrouwelijke rector magnificus
van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De redactie van de
Democraat sprak met haar over de rol van de universiteit, haar eigen
kennisachtergrond en, natuurlijk, over corona.
tekst Lisanne van ’t Riet
foto Alexander Santos Lima

Wat zou je willen bereiken in je
nieuwe rol als rector magnificus bij de
EUR? "Er zijn grote maatschappelijke
vraagstukken waar universiteiten en
zeker ook de EUR een cruciale rol in
kan spelen. Denk bijvoorbeeld aan het
klimaatvraagstuk en de overgang naar
een circulaire economie. Maar ook de
omgang met artificial intelligence: hoe
kunnen we deze en andere technologie zo ontwikkelen dat het goede
komt aan de maatschappij en de
negatieve bijeffecten zoveel mogelijk
verminderd worden? Net als mensen
kunnen ook technologieën discriminerend zijn, zoals de bias die vaak
verscholen zit in AI. Ik denk dat het
van groot belang is dat de universiteit
met haar verschillende faculteiten
beter leert samenwerken, in plaats van
monodisciplinair te blijven zoals nu
vaak gebeurt.
Kijk bijvoorbeeld naar een opgave als
gezond leven in de stedelijke delta,
met een hele pluriforme bevolkingssamenstelling. Een divers thema waar
de universiteit in haar rol als opleider
van de nieuwe generatie en als
kennisproducent vanuit verschillende

instituten, disciplines en faculteiten
een belangrijke bijdrage kan leveren.
Ook de convergentie, de intensieve
samenwerking met de TU Delft, is
bij deze thema’s van belang. Hoe
bereid je als stad je voor op mogelijk
overstromingsgevaar door het veranderende klimaat? En hoe werk je met
de vele verschillende culturen binnen
zo’n stad samen om je maatschappelijke doelen te verwezenlijken? Aan dit
soort complexe vraagstukken kan de
universiteit heel veel bijdragen."
De afgelopen coronaperiode was erg
turbulent. Hoe kijk jij hier als medisch
ethicus tegenaan? "In de coronaperiode speelde er veel ethische dilemma’s op allerlei niveaus. Bijvoorbeeld in
het gezin: ga je wel of niet op bezoek
bij oma? En in de ziekenhuizen natuurlijk: het vaak strenge bezoekersbeleid
en de mogelijke selectie voor de
laatste IC-bedden, wat gelukkig nooit
zo ver is gekomen. En op internationaal niveau de (oneerlijke) verdeling
van vaccins. Ik denk wel dat we de
wetenschap mogen prijzen dat er zo
snel een vaccin beschikbaar is tegen
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corona. Anders hadden we nog jaren
in deze heftige coronaperiodes vast
kunnen zitten. In de volle breedte
heeft de wetenschap haar relevantie
laten zien, ook de ethiek en de
gedragswetenschappen."
Hoe gaat de toekomst er nu uit zien?
Zitten we nog lang vast aan de coronamaatregelen? "Naarmate de vaccinatiegraad steeds een stukje verder
stijgt en het aantal besmettingen en
ziekenhuisopnames blijft dalen, hoop
ik dat er een kantelpunt nadert: hoe
lang blijft het nog gerechtvaardigd
om beperkingen aan de maatschappij
op te leggen, als corona bijna geen
rol meer speelt en de ziekenhuizen
niet te vol zijn? Van mij mag het
demissionaire kabinet hier wel wat
meer duidelijkheid over geven, een
stip op de horizon zou je het kunnen
noemen. Ik vind het huidige gebruik
van de CoronaCheck-app ethisch
goed verdedigbaar, maar het veroorzaakt wel maatschappelijke onrust en
tweedeling. Uiteindelijk wil je natuurlijk
zodra dat verantwoord kan, de wereld
openstellen voor iedereen." ■
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5 V R AG E N OV E R
EU GREEN DEAL

1. Hoe is deze European
Green Deal tot stand
gekomen?

U I TG E L I C H T

EU ETS –
Emissions
Trading System
Het ETS is een Europees
systeem voor handel
in emissierechten, die
bedrijven in de Europese
industrie het recht geeft
om broeikasgassen uit
te stoten. De industrie
betaalt zo voor wat zij
uitstoot. Doordat elk jaar
minder emissierechten
beschikbaar komen,
werkt het ETS uiteindelijk toe naar 0 uitstoot.
Om te voorkomen dat
bedrijven hun productie
naar het buitenland
verplaatsen, krijgen ze
elk jaar een bepaalde
hoeveelheid gratis
rechten toebedeeld.

Europa als
klimaatkoploper
tekst Milan Assies

Met het opvoeren van de Europese klimaatambities gaat
Europa met de EU Green Deal een nieuwe fase in. Samengevat in dertien voorstellen ligt er een heel stevig pakket
maatregelen. Vijf vragen aan Raoul Boucke over de stand
van zaken.

CBAM Carbon Border
Adjustment
Mechanism
CBAM is een integraal
onderdeel van de ETS,
en moet zorgen voor
een gelijk speelveld voor
Europese producenten.
Producenten uit landen
die niet onder de ETS
vallen, betalen met
CBAM een heffing op
het invoeren van hun
producten, indien deze
onder de ETS vallen.
Die heffing zal ongeveer
even hoog zijn als de
prijs van emissierechten
binnen de ETS.
Met CBAM, zullen
gratis rechten binnen
de ETS vervallen.

Raoul Boucke
Tweede Kamerlid D66

"Het begon allemaal met het
aantreden van Europese College
van Commissarissen dat er nu zit.
Frans Timmermans had natuurlijk
graag president van dit college willen
worden, maar dat lukte niet. Hij moest
genoegen nemen met de post Klimaat.
Stiekem was dat een blessing in
disguise. Hij doet het namelijk goed.
Hij is een begaafde storyteller, een
echte verkoper, met Diederik Samson
als de architect van de deal aan zijn
zijde. Hij heeft vanaf dag één gezegd
dat er een Europese Green Deal (vanaf
nu: EU Green Deal) moest komen, en
dat bleek hem menens. Het college
trad na de zomer aan, en in december
2019 had hij al wat liggen. Zijn eerste
wens was het verhogen van het
emissiereductiedoel voor 2030 naar
55%. Vanuit Nederland hebben we er
ook hard op ingezet om dit Europese
doel te verhogen. Wonder boven
wonder lukte dit en werd dit doel in
een Klimaatwet gegoten. Dat is de
voorgeschiedenis."

2. Waarom is de EU Green
Deal zo belangrijk?

Portefeuille
Klimaat, energie
en mijnbouw.

"Het is duidelijk dat de EU Green
Deal een nieuwe fase van Europees
klimaatbeleid betekent. Waar we
eerder lang hebben moeten leuren
en sleuren bij sectoren om dingen
voor elkaar te krijgen, gaan we vanaf
nu veel van bovenaf regelen. In de
dertien voorstellen die de EU Green
Deal omvat, wordt geen sector meer
ontzien. De EU durft krachtiger te zijn,
zoals te zien aan CBAM, het Carbon
Border Adjustment Mechanism. Dit is
wat mij betreft het allerbelangrijkste
voorstel. Daarmee zeggen we: we
gaan onze bedrijven hele ambitieuze
doelen opleggen, maar we gaan ze

30

ook beschermen. Dit dwingt bedrijven
uit China en de Verenigde Staten om
ook te verduurzamen. Dat is spannend. Het zweet zit op de rug van
de Commissie, want ze moeten aan
de bak. Ik kan best trots worden op
Europa, als ik zie wat er nu gebeurt.
Europa kan echt klimaatkoploper in
de wereld worden. Dit mag Nederland
overigens niet ontslaan van de taak
om ook ambitieus te zijn. Waar Europa
koploper in de wereld moet zijn, kan
Nederland dat in Europa worden.
Hiervoor zijn grote stappen nodig. De
toekomst is groen, dat is zeker. De
vraag is: wie gaat ons naar die groene
toekomst leiden?"

3. Wanneer gaan we wat van
de EU Green Deal merken?
"Het zijn nu nog allemaal voorstellen
van de Commissie. De Raad van
Ministers en het Europees Parlement
moeten nog gaan onderhandelen
over het pakket. Het lastige is: het
pakket zit heel stevig in elkaar, en
alles is met elkaar verbonden. Alles
telt op tot 55%. Als je dus aan de
ene knop draait, bijvoorbeeld door
een maatregel af te zwakken, dan
moet er elders in het pakket ook wat
veranderen om dit te compenseren.
Deze onderhandelingen gaan daarom
ontzettend lastig worden, maar de
geschiedenis leert dat onder druk
alles vloeibaar wordt. Ik herinner me
zelf nog een klimaatconferentie toen
de EU onder Frans voorzitterschap
stond. Sarkozy wilde per se onder
zijn leiding een akkoord. Ik heb toen
vergaderingen meegemaakt die
meer dan 24 uur achter elkaar doorgingen. We moesten diep in de nacht
verplaatsen, omdat ergens dichtbij
een overlastgevend feestje aan de
gang was. Uitputtend, maar uiteindelijk leverde dat een mooi succes op.
Dat hebben we weer nodig."
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4. Wat kunnen we van
deze onderhandelingen
verwachten?
"Je zal de klassieke tegenstelling
tussen Midden-Europese landen en
landen in West-Europa zien terugkomen. Dat heeft te maken met de
verschillende energiesystemen;
Midden-Europa moet van verder
komen. Dat is kostbaar, en dat gaan
ook huishoudens voelen. Daar zal
discussie over komen. Ik vind het
in deze discussie belangrijk dat de
Nederlandse inzet is om zelf altijd
een stukje verder te gaan dan strikt
noodzakelijk. Dus niet vingerwijzen,
‘zíj moeten wat doen, wij zijn al heel
ver’, maar zelf nóg harder aan het
werk gaan, zoals Duitsland ook doet.
Daarom zijn we als D66 voor een nationaal emissiereductiedoel van 60%."

5. Wat zijn de thema’s waar
hard over gevochten zal
worden?
"Bijvoorbeeld de omvang van de
bijmengverplichting voor duurzame
brandstoffen in de luchtvaart.
Nederland zal hier ook inzetten op een
hoog, ambitieus doel. Dit kan bijvoorbeeld met synthetische kerosine, die,
als de productie opgeschaald kan
worden, vijf à zes keer zo duur zal zijn
als reguliere kerosine. Een vliegticket
zal dan veel duurder worden, maar dat
is misschien niet zo verkeerd.
Ook de ETS is een gevoelig punt. Het
voorstel is om de gebouwde omgeving
en het wegtransport hieronder te laten
vallen. De verkopers van brandstoffen,
zoals Shell en Exxon Mobile moeten
dan rechten inkopen voor brandstof
die zij verkopen. Ook automakers
zullen hier wellicht onder vallen. Dit zal
de transitie richting elektrisch vervoer
versnellen. Er zijn echter lidstaten die
vinden dat je hier het ETS niet voor
moet gebruiken." ■
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D66’ER BUITEN DE POLITIEK

“Veel mensen
zeiden al: wat
goed dat jij
hier bent, dat
klimaatdenken is
hier nog lang niet
goed geworteld”

Lenigheid
in Rome
Marcel Beukeboom is sinds augustus van dit jaar Nederlands
permanent vertegenwoordiger bij drie organisaties van de
Verenigde Naties die gevestigd zijn in Rome. Voorheen
klimaatgezant en met functies op ambassades in Washington
en Pretoria is Beukeboom een ervaren diplomaat. Hij is de
geschikte persoon om de Nederlandse stem te laten horen
op verschillende complexe dossiers die in Rome op tafel
liggen. Democraat sprak met Beukeboom over zijn eerste
maanden op zijn nieuwe post.

van veel verschillende Nederlandse
partijen. “Als er bijvoorbeeld een
FAO-conferentie is, dan is onze
minister van Landbouw uitgenodigd en
ben ik plaatsvervangend bij haar afwezigheid. Het Wereldvoedselprogramma
is in essentie een humanitaire
organisatie, die voedsel brengt
naar gebieden in crisis. Dan heb
ik te maken met de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, net als
voor IFAD, een ontwikkelingsorganisatie,” legt Beukeboom uit. Bij klimaat
is dat het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. En er is veiligheid,
een belangrijk aspect van voedselsystemen. “We hebben ons in de VN
Veiligheidsraad hard gemaakt voor
resolutie 2417 die het gebruik van
honger als wapen in conflict moet
voorkomen. Dan gaat het over humanitaire zaken en ook over veiligheid en
stabiliteit, en dat betreft de minister
van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van VWS, tenslotte, komt in beeld
bij voedsel en gezondheid. Voedsel en
landbouw vergt een multidisciplinaire
aanpak vanuit verschillende politieke
verantwoordelijkheden. Dat vergt
wel enige politieke lenigheid,” zegt
Beukeboom met enig eufemisme.

tekst Jan Vincent Meertens
foto Jacq Bus

In Rome zijn drie VN-instellingen

die zich bezighouden met voedsel
en landbouw. Dat zijn de FAO, de
voedsel en landbouworganisatie van
de VN; het WFP, het wereldvoedselprogramma; en IFAD, het fonds voor
internationale landbouwontwikkeling.
Zoals bij alle VN-instellingen is
Nederland, als medeoprichter van de
VN, overal vertegenwoordigd. Aan het
hoofd van zo’n diplomatieke missie
staat een ambassadeur, de permanent
vertegenwoordiger genoemd. In Rome
is dat Marcel Beukeboom.
“Ik, en leden van mijn team, gaan naar
die organisaties toe om mee te praten
over het beleid, de besteding van de
middelen, de samenwerking en de
organisatie. Soms zijn het lopende
zaken zoals bij IFAD, een organisatie
die heel actief is in de allerarmste
landen om daar kleine boeren en landbouworganisaties te helpen ontwikkelen. Nederland geeft geld aan het

IFAD om hun en onze beleidsdoelen te
realiseren. Gaat het goed, haal je de
resultaten, is er voldoende geld?” De
FAO is niet echt een uitvoeringsorganisatie, maar ook een kennisinstelling,
en een organisatie die normen stelt,
bijvoorbeeld op het gebied van zaden,
kunstmest en veeteelt. “Nederland is
een belangrijk land als het gaat om
kennis op het gebied van landbouw
en voedsel. En we zijn een belangrijke
exporteur,” zegt Beukeboom. “Maar
we zijn ook een land dat bijvoorbeeld
via de Europese Unie thema’s als
klimaat en biodiversiteit hoog op de
agenda wil krijgen. Dat zijn allemaal
belangen die behartigd moeten
worden bij de FAO, en daar ben ik een
soort spil in.”
Multidisciplinaire kijk
Er zijn verschillende aspecten aan
voedsel en landbouw, zoals veiligheid,
gezondheid, handel, klimaat en duurzaamheid. Dat betekent betrokkenheid
32

Niet toekomstbestendig
Voedsel en klimaat verhouden zich
sterk tot elkaar. Beukeboom zijn
achtergrond als klimaatgezant is
33
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bijzonder nuttig in Rome. Landbouw
en voedselproductie heeft enorm te
lijden onder klimaatverandering. “Dat
is de ene kant van het verhaal. De
andere kant is dat de landbouwsector
voor 34% verantwoordelijk is voor de
uitstoot van broeikasgassen. Het is
zowel probleem als oplossing,” stelt
Beukeboom. “De landbouw zoals we
die nu georganiseerd hebben is niet
toekomstbestendig. Ik zie het als een
heel belangrijk deel van mijn opdracht
om daar verandering in te brengen.
In de eerst weken nadat ik aantrad
zeiden veel mensen al: wat goed dat
jij hier bent, dat klimaatdenken is hier
nog lang niet goed geworteld.”
In zijn functie als Hoofd
Voedselzekerheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was
Beukeboom lid van de Milano Group,
een groepje internationale experts dat
een visie schreef voor het mondiale
voedselsysteem. “Dat is met terugwerkende kracht de basis geweest
voor de World Food Systems Summit
die onlangs is gehouden. Op deze top
werd het voedselsysteem wederom
geanalyseerd, nu in het licht van de
pandemie en van de huidige voortgang van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.”
Systeemdenken
Het is de rode draad in het CV van
Beukeboom: landbouw, duurzaamheid

“Je kan vol op 
die groene doel-
stellingen aansturen,
maar als je daarbij
vergeet dat het
ook om mensen en
samenlevingen gaat
dan ga je beide niet
realiseren”
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en klimaat. Ook het systeemdenken
past daarin. Steeds tracht hij verschillende dossiers aan elkaar te koppelen.
Maar het is de snelheid waarin hij
voortgang kan maken die soms frustreert. “Wat ik ook in mijn vorige baan
al constateerde: het gaat allemaal veel
te langzaam. Ik ben altijd degene die
roept dat het sneller moet en anders.
Ook als klimaatgezant constateerde
ik al dat er een mismatch was tussen
hetgeen nodig is en waarvoor we al
afspraken op papier hebben staan
enerzijds, zoals het Parijsakkoord en
de SDG’s, en de praktijk anderzijds.
Dat geldt voor de hele wereld, we
gaan collectief veel te langzaam. We
rennen op die klif af. Je hebt mensen
nodig zoals ik die binnen het systeem
duwen en trekken, en mensen buiten
het systeem, zoals extinction rebellion
en wetenschappers die het steeds
nadrukkelijker signaleren. Iedereen
speelt zijn rol daarin. Ik probeer binnen
mijn invloedsfeer anderen te inspireren
en te stimuleren om er zo de vaart in
te houden.”
D66
Beukeboom ziet een duidelijke kans
voor een sociaal-liberale aanpak van
deze grote thema’s. De Doughnut
Economics van Kate Raworth inspireren hem. Hij probeert in zijn werk
de balans tussen sociaaleconomische
en ecologische doelen te vinden. “Ik
ben niet voor niets actief geworden
bij D66. Je kan vol op die groene
doelstellingen aansturen, maar als
je daarbij vergeet dat het ook om
mensen en samenlevingen gaat dan
ga je beide niet realiseren. We moeten
oog hebben voor beide.”
Uit het zicht is niet uit het hart.
Beukeboom wil, waar het kan,
binnen de partij actief meedenken
over klimaatbeleid. “Onlangs ben ik
vanuit hier betrokken geweest bij de
werkgroep energie en klimaat. Mijn
inzet is om systeemdenken te bevorderen, door allerlei beleidsterreinen
te koppelen, zeker op het gebied van
klimaat.” ■
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D66-koppel

Zoals in elke vereniging, bloeit ook bij D66 regelmatig iets moois op tussen
actieve leden. In dit nummer portretteren we Henk (84) en Martine (79)
Gajentaan uit Den Haag.
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‘Student en Stad’,
gemeenteraadslid
Groningen
2000-2004
Diplomaat,
Nederlandse
Ambassade in
Pretoria, Zuid-Afrika
2008 -2012
Adviseur voor
Internationale
Handel en
Multilaterale Zaken,
Washington DC,
Verenigde Staten
2014 -2016
Sectorhoofd
Voedsel-en
voedingszekerheid,
Ministerie van
Buitenlandse Zaken
2016-2021
Klimaatgezant,
Ministerie van
Economische Zaken
en Klimaat
2020-2021
Kandidaat Kamerlid
D66, Tweede Kamer
2021 - heden
Permanent
vertegenwoordiger
voor Voedsel
en Landbouw
organisatie FAO/VN
in Rome, Italië

tekst en foto Jan Remmert Fröling
55
jaar

Jullie zijn bijna letterlijk leden van het
eerste uur van D66. Hoe zijn jullie
bij de partij terecht gekomen?
Henk: "Dat klopt helemaal.
Ik werkte na mijn studie in
Amerika bij Buitenlandse
Zaken en was door
een collega met wie
ik de kamer deelde
op het spoor van de
nieuwe partij gezet.
Een groep mensen
kwam wekelijks
bij elkaar om de
mogelijkheden van
zo’n nieuwe partij te
verkennen, vertelde
hij. Dat trok mijn
belangstelling en ik sloot
me aan. Uiteindelijk was
ik een van de 36 ondertekenaars van het Appèl uit 1966
waar dan alles mee begonnen is.
Hier thuis ligt nog steeds een origineel exemplaar…"
Martine: "Ik was helemaal niet politiek opgevoed, dus ik heb nog even de kat uit de boom gekeken.
Wel heb ik direct allerlei hand- en spandiensten uitgevoerd,
onder meer op het secretariaat, toen nog in de Nicolaas
Maesstraat in Amsterdam. Allemaal op vrije dagen. Op het
congres bleek dat ik niet mocht stemmen als ik geen lid
was. Hét moment dat ook ik overstag ben gegaan."

wel altijd lid gebleven, net als Erwin
Nypels die ik nog regelmatig bij
congressen tegenkom. Heel
veel anderen zijn na verloop
van tijd afgehaakt, het
merendeel is zo onderhand ook overleden."
Hoe is het verder
gelopen met jullie
activiteiten voor D66?
Henk: "Ik heb me
samen met mijn
college van BuZa
bemoeid met de
oprichting van de
afdeling Den Haag en
heb nog een paar jaar
in de gemeenteraad van
Leidschendam gezeten.
Verder zijn we nog steeds
trouwe congresgangers. We
lopen altijd te flyeren als er weer
verkiezingen aankomen."
Martine: Zo heb ik begin dit jaar nog in
Den Haag geflyerd met Stijn Warmenhoven,
onze jongste Tweede Kamerkandidaat."
Henk: "Helaas was echt actief zijn voor de partij erg lastig
vanwege mijn werk voor Buitenlandse Zaken, waardoor
ik, voor meerdere jaren, in het buitenland heb mogen
verblijven. Na mijn pensionering is dat ook niet echt
minder geworden: onze jongste zoon woont al dertien
jaar in Japan. Regelmatig geven we daar acte de
préséance. Desondanks zullen we D66 blijven volgen,
ook in Den Haag!" ■

Dat betekent dat jullie heel lage lidmaatschapsnummers
moeten hebben, toch wel een soort statussymbool onder
oude D66’ers...
Henk: "Dat valt wel tegen. We zitten beiden in de 300,
terwijl ik, zoals gezegd, een van de ondertekenaars van het
Appèl was en dus onder de 36 had moeten zitten. Dat heeft
alles te maken met de ledenadministratie die op een zeker
moment helemaal in de soep gelopen is. Die administratie
is wel weer enigszins rechtgetrokken, maar ons lidmaatschapsnummer is niet meer hersteld. We zijn overigens

OPROEP
Hebben jullie elkaar (ook) leren kennen bij D66?
En willen jullie samen geportretteerd worden
in de Democraat? Stuur een mail met jullie
contactgegevens naar: democraat@d66.nl
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Cultuurankers
op drift
Joan Nunnely
Voorzitter bij Directeurenoverleg
Rotterdamse culturele instellingen
Voorzitter Fonds Podiumkunsten

tekst Jan Vincent Meertens

Kunst en cultuur zijn van en voor
iedereen, het fundament van onze
beschaving en de aanjager voor
individuele en maatschappelijke
ontwikkeling. D66 wil dat iedereen
op een laagdrempelige manier met
kunst en cultuur te maken krijgt. De
coronacrisis toont de kwetsbaarheid
van deze branche. Tijd voor herwaardering van de gehele sector.

“Goed kijken naar
gaten in het aanbod”
“De kunst- en cultuursector heeft afgelopen
periode laten zien creatief en lenig te zijn. Ook al
piepte en kraakte het aan alle kanten, dankzij de
steunmaatregelen zijn de meesten er doorheen
gekomen. Maar wat mij betreft gaan we wel
zorgen voor meer stevigheid voor de mensen die
in de sector werken. Er is namelijk gebleken dat
veel mensen in de sector kwetsbaar en conjunctuurgevoelig zijn. Mijn idee voor de sector is
tweeledig. Enerzijds ben ik ervan overtuigd dat er
meer crossovers moeten worden gezocht. Zo is
verbinden met mensen met verschillende culturele achtergronden cruciaal. Nieuwe bezoekers
zorgen voor meer geldstromen en voor andere
verknopingen. Belangrijk daarbij is dat de sector
kijkt naar de gaten in het aanbod. Maak verbinding met nieuwe groepen door de diverse eetculturen een plaats te geven in de beleving van een
avond uit of bezoek. Mensen die werkzaam zijn in
de sector moeten meer naar buiten. De profielen
van kunstenaars en artiesten sluiten vaak naadloos aan bij het onderwijs. Het vervullen van
meerdere rollen in de samenleving wordt steeds
normaler en kunst, cultuur en onderwijs is een
ideale combinatie. Vanuit Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCW) moeten we dit stimuleren
en uitproberen. Plankenkoorts is daarbij niet
nodig. Ik zeg: Gewoon doen!”

De afgelopen twee seizoenen hadden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
grote invloed binnen deze creatieve sector. Sinds
25 september mogen theaters, bioscopen en
musea weer volledig open, met gebruik van de
CoronaCheck-app of Testen voor Toegang. Een
groot deel van het publiek heeft nog kaartjes van
het afgelopen seizoen. Veel geannuleerde voorstellingen moeten nog worden gespeeld. Huidige
cijfers geven dan ook een vertekend beeld van
het herstel. Voor de kunst- en cultuursector blijft
het noodzakelijk ook nu een vinger aan de pols te
houden.
Democraat vroeg drie D66’ers, professioneel
actief in de kunst en cultuursector, naar hun
recente inzichten.
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Robin Verleisdonk
Directeur van Bibliotheek Helmond-Peel
Vice- fractievoorzitter D66 Eindhoven

Bas Verberk
Hoofd Cultuureducatie Factorium Tilburg
Gemeenteraadslid D66 Tilburg

“Lichtpuntjes, die waren
er ook”

“Tijd om kunst en
cultuur grondwettelijk
te verankeren”

“Voor onze sector was het een zwaar jaar, als
Bibliotheken proberen we al jaren te laten zien
dat we meer zijn dan boeken. Een plek voor:
kennisdeling en ontmoeting, voor allerlei vragen
rondom taal en digitaal en voor tal van leerzame
en inspirerende activiteiten. Dat kon allemaal
ineens niet meer. Er was tijdens de pandemie
te weinig aandacht voor het belang van kunst
& cultuur, juist dan is het een verrijking en biedt
het ontspanning. Er waren ook lichtpuntjes: veel
culturele instellingen werden hybride en mensen
konden via een livestream online deelnemen
aan hun activiteiten. Maar wat als je nog niet
volwaardig bent aangehaakt op de digitale
snelweg? Bibliotheken worden nu overspoeld
met mensen die digitale ondersteuning nodig
hebben bij het installeren van bijvoorbeeld de
CoronaCheck-app. Onze digitale cursussen
zitten overvol. Veel ouderen hebben het afgelopen jaar gemerkt dat digitale vaardigheden
onmisbaar zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Bibliotheken zijn onmisbaar in onze
samenleving. Een nieuw kabinet kan laten zien
hoe belangrijk zij de cultuursector vindt: door
fors te investeren in onze sector, zodat bibliotheken, theaters, musea en andere culturele
instellingen sterker uit deze crisis kunnen komen.
Het verkiezingsprogramma van D66 schept grote
verwachtingen!”

“Laten we er geen doekjes om winden: de
culturele sector is keihard geraakt door de
coronacrisis. Dat heeft zeker ook te maken met
de houding en prioritering van de politiek. Cultuur
wordt namelijk simpelweg vergeten, zoals bij de
eerste persconferentie en onlangs bij de troonrede. Of cultuur krijgt geen prioriteit, bijvoorbeeld
toen er wel weer mocht worden geshopt, maar
niet gezongen of gedanst. Dat is des te opvallender omdat er ruim zes miljoen Nederlanders
aan kunst- en cultuurbeoefening doen in hun
vrije tijd. Hoog tijd dus dat het (nieuwe) kabinet
de culturele sector gaat steunen: in woord én
daad. Bijvoorbeeld door het erkennen van het
belang van kunst en cultuur voor de samenleving
door het grondwettelijk te verankeren. Of door
kunstbeoefening in de vrije tijd onderdeel te
maken van het sociale beleid (en het daar ook
uit te bekostigen). Meer structurele financiering
in plaats van kortlopende regelingen. Culturele
ontwikkeling even belangrijk maken als taal en
rekenen op scholen, want echte kansengelijkheid
zit in het aanbieden van alles wat de wereld te
bieden heeft en niet alleen in het perspectief op
een hogere CITO-score. En tot slot de kwetsbare
arbeidspositie van de kunstprofessional verbeteren. Wat mij betreft gaat D66 daar (meer dan
nu het geval is) in voorop.” ■
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BURGEMEESTER IN BEELD

Bert Bouwmeester
28.06.1959

Aan het roer
van de stad
D66 wil dat mensen hun burgemeester
direct kunnen kiezen. Want deze bestuurder is niet alleen verantwoordelijk voor
openbare orde en veiligheid, maar geeft
zijn of haar gemeente smoel en kleur.
Deze aflevering: Bert Bouwmeester.

oJ
fot

oe
er

nM

o

jm
oi

an

als burgemeester. De eerste zeven jaar in de
voormalige gemeente Monster en daarna ruim
17 jaar de Drentse gemeente Coevorden. Voor
zijn lange staat van dienst als bestuurder is
hij onlangs benoemd tot Ridder in de orde van
Oranje-Nassau en ereburger van Coevorden. Nu
zwaait hij af en samen met de redactie van de
Democraat blikt hij terug op zijn tijd als politicus
en bestuurder.
“Ik ben al sinds 1980 onafgebroken lid van D66
en vond redelijk snel mijn weg naar de gemeenteraad. Door een gekke loop van omstandigheden was ik vanaf 1987 in Zaanstad raadslid
en voor de verkiezingen van 1990 lijsttrekker.
Na die verkiezing ben ik bijna twee periodes
wethouder geweest, wat een ontzettend goede
leerschool was. Mijn eerste periode als burgemeester was in Monster tot 2004 en mijn tweede
periode als burgemeester in Coevorden volgde
daar achteraan. Toch heb ik vanuit mijn studie
nooit iets politieks gedaan, want ik heb biologie

“Niet alleen in mijn omgeving is de rol van
burgemeester de afgelopen jaren veranderd.
Overal zie ik dezelfde beweging. Met de komst
van sociale media ben je altijd zichtbaar en word
je steeds meer gezien als ieder ander. Of je nu
beroemd of berucht bent, je bent zichtbaar, en
dat maakt de rol van burgemeester wel een stuk
uitdagender. Door die continue zichtbaarheid is
het ook makkelijker geworden voor mensen om
tegen je aan te schoppen, ook om te testen hoe
stevig je staat in de machtspositie als bestuurder.
Ook zie ik de rol van burgemeester steeds meer

Bert Bouwmeester was 25 jaar actief
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2004 – 2021
Burgemeester
Coevorden

1997-2004
Burgemeester
Monster

2021
Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau

Je partijkleur doet er dan weinig toe, het gaat
meer om wie jij bent. Ook maakt het dan niet
veel uit of de gemeente nu 18 fracties heeft of
maar vier, al zie ik wel praktische hobbels bij de
versplintering van het politieke landschap. Maar
hoe de gemeenteraad er ook uit komt te zien,
ik vind dat je dit als D66 burgemeester moet
koesteren. Het is immers het (lokale) feestje van
de democratie en het is juist heel mooi dat de
diversiteit en verscheidenheid in de samenleving
zich mag reflecteren in de vertegenwoordiging
en het bestuur van je stad. Ga hier als een echte
democraat mee om en omarm die diversiteit.”

tekst Lisanne van ’t Riet

gestudeerd. In de fase van mijn afstuderen kwam
de politiek voorbij en heb ik daarvoor gekozen.”
“Toen ik begon als burgemeester had mijn
omgeving daar een zeer ceremonieel en statig
beeld van. Als burgemeester was je iemand met
aanzien en kwam je met je echtgenote langs op
de huwelijksjubilea van burgers in de gemeente.
Daar keek ik toch wat anders tegenaan. Er is
mij wel eens gevraagd, of eigenlijk werd er bijna
vanuit gegaan, dat ik in mijn beginperiode op
kosten van de gemeente wel feestjes zou organiseren voor de notabelen. Toen dit ter sprake
kwam viel ik bijna van mijn stoel, want dat is
totaal niet hoe ik mijn rol als burgemeester zag.”

1990-1997
Wethouder
Zaanstad

“Heel mooi dat
de diversiteit en
verscheidenheid 
in de samen-
leving zich mag 
reflecteren in de
vertegenwoordiging
en het bestuur
van je stad”

“Mijn advies aan aspirant-burgemeesters is
toch vooral om dicht bij jezelf te blijven. Daar
zit de meerwaarde in die je voor een functie als
burgemeester nodig hebt. Door jezelf te zijn
creëer je op de juiste beginselen een band met
de lokale politiek en de stad en zal je eerder het
vertrouwen krijgen dat je nodig hebt om een
succesvol bestuurder te worden.” ■

persoonlijk worden. Vroeger was het meer een
functionarisachtige rol, waarbij het bijna niet
uitmaakte wat voor persoonlijkheid deze rol
invulde. Tegenwoordig wordt er steeds meer
gekeken naar wie jij bent en wat jouw achtergrond is, dat vinden mensen nu belangrijk. Dát
bepaalt of je ook gezag hebt!”

Heb je ambities voor het burgemeestersambt of ben
je fractievoorzitter van een gemeente waar binnenkort een burgemeestersvacature ontstaat? De D66
Burgemeestercommissie denkt graag mee. Stuur een
mail naar burgemeestercommissie@d66.nl en neem
contact op.

“D66 burgemeesters komen vaak in gemeenten
terecht waar géén of juist maar een kleine
vertegenwoordiging van D66 aanwezig is. Dit
gebeurde ook bij mij, in Monster en in Coevorden.
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“Het is heel
gezond na
een jaar of
tien te kijken
waar je
bent”

Na elf jaar politiek begint Stientje
van Veldhoven, voormalig
staatssecretaris Infrastructuur
en Waterstaat aan een nieuw
hoofdstuk bij het World Resources
Institute. Met Democraat praat ze
over haar tijd in de Tweede Kamer,
zware tassen en het oplossen van
wereldproblemen.
tekst Caïne Roland
foto Jeroen Mooijman

Xxx

Een
nieuw
klimaat
“Alexander Pechtold, Wouter
Koolmees, Kees Verhoeven, Roy
Kramer en ik stonden op het balkonnetje van

mijn werkkamer in de Tweede Kamer toen we de
vraag kregen of we een deal wilden sluiten met
Kabinet Rutte II. Er zou kritiek komen op onze
keus, maar we wisten ook dat we nodig waren
voor de stabiliteit van het land. Een moment waar
je over je eigen schaduw heen moet stappen en
moet kijken wat er nodig is in het landsbelang.
D66 doet dat steeds. Daar ben ik trots op.”
Stientje van Veldhoven vertelt dat dit slechts
een van de vele momenten is die haar voor altijd
bij zullen blijven. Wie haar werk kent, weet dat
ze met een glimlach kan terugkijken op haar
politieke carrière. Zo was ze in haar D66-tijd
naast staatssecretaris van I&W, minister voor
Milieu en Wonen, twee keer groenste politicus en
een keer duurzaamste Tweede Kamerlid.

40

Het Klimaatakkoord
Groen heeft altijd hoog op haar agenda
gestaan. Haar grootste trots is dan ook het
Klimaatakkoord. “In onderhandelingen voor
de formatie heb ik steeds gezegd: ‘Ik wil één
ding in het regeerakkoord: dat we in 2030 in
Nederland 49-55% minder broeikasgassen
uitstoten dan we in 1990 deden.’ En dat kwam
erin. De weg naar het Klimaatakkoord was
geen gemakkelijke," vertelt Van Veldhoven: “Na
maandenlang onderhandelen ging de eerste
versie toch de prullenbak in. We konden vrijwel
opnieuw beginnen. Dat was een belangrijke
waarschuwing. We hadden nog niet genoeg
geluisterd naar kwetsbare mensen in Nederland.
Wat we hadden afgesproken klopte voor het
klimaat, maar was niet eerlijk genoeg voor
de maatschappij. Nu is dat wel zo en dat is
ongelofelijk belangrijk.”
“Het Klimaatakkoord, de Kamermeerderheid
voor de sluiting van de kolencentrales en de
versnelling van de omslag naar een circulaire
economie, waren voor mijn gevoel een soort
decisive steps naar een groene toekomst”, vertelt
ze verder. “We zullen rond 2050 met 10 miljard
mensen op de aarde zijn met de meeste groei is
in de meest kwetsbare regio’s. Als we allemaal
willen leven zoals wij – en waarom zouden ze dat
niet willen – past dat niet op deze ene planeet.
Tenzij we slimmer omgaan met natuur, stedelijke
inrichting en de productie van voedsel, energie
en spullen.
Na corona zijn klimaat en biodiversiteitsverlies
de grootste crises om aan te pakken. We kunnen
niet alleen verschil maken, dat moet ook. Het
gaat niet morgen mis, maar loopt wel structureel
spaak als we geen andere keuzes maken. Daarbij
is het echt niet alleen iets van kinderen en
kleinkinderen. Wij maken nu al de gevolgen van
klimaatverandering mee, zoals op mijn laatste
dag in het kabinet heel tastbaar werd: ik stond
tot aan mijn enkels in het water en zag hoe
mensen geëvacueerd werden uit Valkenburg.
Het is meer de vraag: hoeveel erger willen we
het voor hen laten worden?”
Zware tassen
De grote verantwoordelijkheid van haar
portefeuille heeft Van Veldhoven nooit
afgeschrikt, integendeel. “Je vertaalt dromen van
mensen tot nieuwe afspraken. Van gemeenteraad
tot de landelijke politiek, in essentie is dit overal
hetzelfde.” Lachend vertelt ze wat ze het minst

zal missen aan haar rol: “De tas vol werk die ik
elke avond en elk weekend moest meenemen.
Eerst een gigantische fysieke aktetas, later
digitaal maar niet minder zwaar! Het hoort erbij
dus ik ga niet klagen, maar ik zal er zeker geen
heimwee naar krijgen.”
Het weekend vrij
Een van de redenen voor Van Veldhoven om
zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen is dat
ze meer over haar eigen agenda kan beslissen.
“Ik wil graag meer met familie en vrienden zijn.
Als kabinetslid ben je structureel in het weekend
aan het werk, dat zet je privéleven onder druk.
En ik wil weer wat meer cultuur opsnuiven en
sporten. De vraagstukken die mij raken, vallen
over onze landsgrenzen heen. Het is prachtig om
op internationaal niveau verder te werken aan
onderwerpen die zo belangrijk zijn voor ons, voor
Europa en voor de hele wereld. Daarnaast is het
goed om plaats te maken voor nieuwe mensen
in de politiek, ik kan dan gewoon weer even
onderdeel uitmaken van de maatschappij.”
Grenzeloos denken
Dat brengt ons op haar nieuwe functie: vice
president en directeur Europa voor het World
Resources Institute (WRI). Het WRI is een
kenniscentrum dat samenwerkt met onder
andere overheden om uitdagingen aan te
pakken op het gebied van milieu en menselijke
ontwikkeling in kwetsbare regio’s. Een hele
mond vol, gelukkig geeft Van Veldhoven graag
toelichting: “We werken aan het herbebossen
van gigantische stukken land in Afrika zodat
water beter vastgehouden wordt. Of denk aan de
schoolbussen in de Verenigde Staten, die worden
allemaal elektrisch. Kinderen maken zo kennis
met deze manier van duurzaam vervoer.”
Kortom: haar vertrek uit de Tweede Kamer
betekent niet dat ze stopt met werken aan
een betere wereld, het was tijd voor een
schaalvergroting. “Wereldwijd en met ontzettend
veel partners werken we aan praktische
oplossingen voor global challenges. In Europa
zijn wij voorlopers op het gebied van circulaire
economie, maar kunnen meer leren over
ontbossing of de uitputting van ondergrondse
watervoorraden. Het is enorm inspirerend om net
als in de partij met zulke gemotiveerde mensen
te werken. We zijn een soort combinatie van een
denktank en een doetank en willen niet alleen
slechte ontwikkelingen afremmen, maar ook
goede in gang zetten.” ■
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Stientje van
VeldhovenVan der Meer
was tussen 2010
en 2017 Tweede
Kamerlid voor D66.
Daarna werd ze
staatssecretaris
van Infrastructuur
en Waterstaat,
minister voor Milieu
en Wonen en weer
staatssecretaris.
In 2015 ging ze als
enige Kamerlid mee
op Poolexpeditie
naar Spitsbergen
om onderzoek te
doen naar de gevolgen van klimaatverandering. Door haar
inzet op thema’s als
klimaat & energie,
duurzaamheid en
gaswinning drukte
ze haar groene
stempel op het
regeerakkoord.
Zo voerde het
het statiegeld op
kleine plastic flesjes
en blikjes in. In
2021 begint ze als
vice president en
directeur Europa
voor het World
Resources Institute.
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“Ons druk maken over het plaatsen van hekjes langs beken is niet
de oplossing,” zegt Arnold Jansen, lid dagelijks bestuur van het
waterschap Limburg. “Wat er hier in juli weerkundig gebeurde was
uitzonderlijk. Daar kun je geen systeem op bouwen.” Jansen, een
van de aanvoerders van het crisisbeleidsteam, stond in het oog
van de storm en doet zijn verhaal aan de Democraat.

“Zuid-Limburg is
het hoogste punt
van Nederland,
maar eigenlijk het
laagste punt in
de omgeving”

tekst Jan Vincent Meertens
foto Bob Luijks

Kolkend water
R E P O R TAG E

Hoogwater
Eigenlijk kreeg Limburg te maken met drie crises.
De neerslag in Zuid-Limburg, de toevoer van de
beken op de Maas en de stijging van de afvoer
van de Maas. Allemaal extreem. Tussen 13 en 15
juli viel er tussen de 80 en 180 mm water. Maar
het was door de extreme regenval in de Eifel
en Wallonië al snel duidelijk dat er via de beken
nog veel meer water aan zou komen. “De Geul
verwerkt normaliter 2m3 water per seconde,
nu meer dan 60m3. De Roer kreeg 20 maal de
normale hoeveelheid water,” zegt Jansen. Het
waterschap heeft een adviserende taak bij het
gemeentelijke, en indien geactiveerd, het regionale beleidsteam. De burgemeester is leidend en
verantwoordelijk voor het crisismanagement.
Acute Nood
Het is niet zo dat het ene crisisplan een
blauwdruk is voor het andere, ook niet bij
het waterschap. Geen enkel waterschap lijkt
op het andere. Alles beneden de lijn Sittard
vergt een eigen aanpak. De Zuid-Limburgse
heuvels hebben een vettige grondsoort, die kan
vervelende modder vormen. Het lastige daar is
bovendien dat het normaal gesproken acute,
plaatselijke, incidenten zijn. “We weten alleen niet
waar, en hebben nauwelijks waarschuwingstijd.
Voordat je vanuit Sittard met zandzakken ter
plaatse bent is het al gebeurd. Dit jaar was het
eigenlijk één totale flash-flood,” legt Jansen uit.
Zuid-Limburg is het hoogste punt van Nederland,
maar eigenlijk het laagste punt in de omgeving.
04422
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Dus de eerste plek waar het water uit de omgeving naartoe loopt. Bij de Maas is dat anders. Op
het moment dat de Maas hoogwater krijgt, heeft
het waterschap al gezien wat er in Frankrijk en
België gebeurt. De Maas geeft een relatief lange
waarschuwingstijd, maar ook verblijfsduur. “Deze
keer was uitzonderlijk. Ik heb het hoogwater van
’93 en ’95 ook meegemaakt , maar deze keer was
het dus anders, extremer.”
Organisatie
“We zijn nu organisatorisch absoluut veel beter
voorbereid. We hebben aparte mensen die
constant bezig zijn met het voorbereiden van
de crisisorganisatie, met draaiboeken die afgestemd zijn op een crisisorganisatie waar naar
we kunnen opschalen als dat nodig is. Op 15 juli
kwam de mededeling van de Dijkgraaf dat de
situatie in Zuid uit de hand dreigde te lopen. Niet
veel later volgde veiligheidsregio-noord.” Voor
Jansen betekende dat dat hij in Roermond het
eigen waterschapbeleidsteam moest aansturen.
Rond de klok
Het beleidsteam stelt bij aantreden een aflossingsschema op. De leden van het beleidsteam
van het waterschap losten elkaar om 8 uur
’s ochtends af, na het beleidsteamoverleg. Het
ritme van een beleidsteam hangt erg af van de
zaken waartegen de operationeel leider aanloopt
en van de momenten waarop de twee veiligheidsregio’s bij elkaar komen. Het beleidsteam
leiden is een zware taak die de klok rond moet
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worden uitgevoerd.
Hulpverleners worden in noodsituaties
ook vaak geconfronteerd met zorgen
rondom eigen huis en haard. Gelukkig
ligt Jansen’s eigen woning op hogere
grond en had hij geen zorgen voor
het thuisfront. “Ik woon in de kop van
Limburg. Daar was de piek sowieso
al afgevlakt. Mijn huis staat gelukkig
ook op een hoger deel van het gebied.
Het water moet bij ons al op 13,60
meter staan wil het tegen mijn huis
aan klotsen, maar dan zouden we al
zijn geëvacueerd. Als het hele gebied
onderloopt is er geen aan- en afvoer
meer mogelijk. Sommige collega’s
moesten wel naar huis omdat ze
moesten evacueren. Dus waarvan we
ook hebben moeten zeggen: je gezin
gaat nu voor, die andere zaken lossen
wij hier wel op.”
Dilemma’s
Het beleidsteam komt bij een hoogwatercrisis voor allerlei bestuurlijke
dilemma’s te staan. Het openzetten
van een klep om een dorpskern te
beschermen leidt bijvoorbeeld tot het
onderlopen van buitengebieden met
bedrijven, stallen en woningen. Dat
besluit kan ambtelijk niet genomen
worden en moeten de bestuurders
nemen. Waterkering en -afvoer zijn de
eerste prioriteit van het waterschap
in deze fase. Het beheer van kleppen,
het opzetten van de demontabele
keringen langs de Maas en het
vullen en verdelen van zandzakken.
Maar ook moeten de rioolwaterzuiveringsinstallaties operationeel
worden gehouden. “Een aantal van
onze gemalen was onbereikbaar en

“Deze crisis heeft
nog eens benadrukt
hoe belangrijk het
is om ons druk te
maken over ons
klimaat”

sommige dreigden zelfs helemaal
onder te lopen. De zuivering van Stein
hebben we kortstondig stil moeten
leggen,” vertelt Jansen. “Het leger
speelde een belangrijke rol bij evacuaties en ook in de nasleep van de ramp.
Het systeem zat op verschillende
plekken verstopt met hout, takken
en allerlei voorwerpen. Die moesten
dringend verwijderd worden voordat
er weer nieuw hoogwater zou komen.
De samenwerking met het leger en
solidariteit van andere waterschappen
hebben we enorm gewaardeerd.”
Do or die
“Het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-red.) is erg belangrijk,” zegt Jansen. “Op de plekken
waar de dijken zijn opgehoogd
waren er relatief weinig problemen,
andere plekken moesten we van
zandzakken voorzien. In de toekomst
kunnen we door het HWBP hopelijk
met meer rust hoogwater tegemoet
treden. In normale situaties heeft
het Waterschap meer te maken met
het managen van droogte. Droogte
betekent dat we veel minder terrein
moeten verharden zodat het water
veel makkelijker infiltreert. Herstel van
graften, knikken in de helling, helpt
ook bij het vasthouden van water op
de hellingen.”
Maar het is niet de eindoplossing, we
moeten samen de oorzaak van de
extremen aanpakken, het gaat om de
voorzorg. Jansen is stellig: “D66 moet
doorgaan met het in beeld brengen
van dit probleem. Vanuit mijn achtergrond in ruimtelijke ordening en ervaring bij het Klimaatverbond, probeer ik
ook steeds verbinding te leggen met
de plannen en de werkelijkheid. Deze
crisis heeft nog eens benadrukt hoe
belangrijk het is om ons druk te maken
over ons klimaat. De klimaatverandering gebeurt nu wel in een tempo
waarop de wereld om ons heen, om
het maar eufemistisch te zeggen, niet
is voorbereid. Het moet een speerpunt
zijn van een kabinetsformatie. Do or
Die, zoals Sigrid Kaag onlangs zei.” ■
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Terugblik

GRIP
structuur
Opschaling is cruciaal bij een ramp of
crisis. De zogeheten
GRIP-structuur
speelt daarbij een
belangrijke rol.
Opschaling vindt
plaats op basis van
de ernst en omvang
van de gebeurtenis.
Bij opschaling
kunnen de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden
wijzigen. Feitelijk
richt de procedure
zich op het zoeken
naar het meest
geschikte afstemmingsniveau.

Zonder Jet
geen Jetten
Henriette (Jet) de Bussy
(16.09.1923 - 1.12.1999) is
de naamgeefster van de erepenning die sinds 2003 wordt
uitgereikt aan die vrijwilliger
onmisbaar voor elke afdeling.
Ze schreef ‘recht voor zijn raap’columns voor het Binnenstadledenblad De Muis, dat bij haar
thuis, aan de Reguliersgracht, in
elkaar werd geniet en gevouwen.
Als terugblik een publicatie van
een legendarisch stukje Kat in
Muis uit juni 1996. Van Jet.

Limburg werd in juli
overspoeld door
extreme regenval
wat leidde tot veel
water in ZuidLimburgse beken en
een gevaarlijk hoge
Maas. Waterschap
Limburg valt in twee
veiligheidsregio’s:
Noord-Limburg en
Zuid-Limburg. Op
15 juli kwam de
mededeling van
de Dijkgraaf dat de
situatie in Zuid uit
de hand dreigde te
lopen. Even later
gevolgd door het
bericht dat de veiligheidsregio-zuid
opschaalde. Die
gingen in een keer
van Grip 2 naar Grip
4. Bij Grip 4 wordt
Defensie gealarmeerd en is van
belang bij massale
evacuaties.

Muis 15 – jaargang 4 - Jet de Bussy – Kat in Muis – In Amsterdam mag toch alles?

D E M O C R A AT
N A J A A R 20 21

45

D E M O C R A AT
N A J A A R 20 21

D E M O C R A AT
NAJAAR 2021

TERUGBLIK
50 & 25 J A A R G E L E D E N

Van de voorzitter

TERUGBLIK

Wat gebeurde er…
50 jaar geleden
197 1

Moties op tafel
in Biddinghuizen
Discussiepunt op Algemene
Ledenvergadering
Fractievoorzitter Hans van Mierlo en
Tweede Kamerlid Anneke Goudsmit
maken een wandeling op 6 november
1971 tijdens de Algemene Ledenvergadering in Biddinghuizen Tijdens dit
verhitte congres, de 10de in de reeks,
staat de vorming van de Progressieve
Volkspartij (PVP) weer centraal.
Discussiepunt is het eerder gesloten
regeerakkoord, met PvdA en PPR: ver-

plicht dit akkoord nu ook tot gezamenlijk optreden in de oppositiebankjes?
Goudsmit vindt van niet; van Mierlo en
het hoofdbestuur vinden van wel. Van
beiden ligt een motie op tafel.
Motie 101, ingediend onder aanvoering
van de 34 jarige hoogleraar Europees
Recht Laurens Jan Brinkhorst, biedt
uitkomst in de patstelling: er wordt
nog wel gestreefd naar samenwerking, maar de nadruk ligt nu op
samenwerking met alle progressieve
partijen. Het hoofdbestuur trekt
daarop zijn eigen motie in en steunt
de motie-Brinkhorst, die daarna met
61 procent van de stemmen wordt
aangenomen.

Als ik door deze Democraat blader zie ik
veel mooie voorbeelden van talentontwikkeling. Leden die betekenisvolle en
bewuste stappen in hun loopbaan zetten
en zich in een politieke of maatschappelijk
rol inzetten voor duurzaamheid, klimaat,
transparant bestuur en andere onderwerpen die voor D66 belangrijk zijn. Graag
zet ik hen hier extra in het zonnetje, met
veel dank voor hun bijdragen!
Op de cover zien jullie Vera Bergkamp,
sinds een half jaar Voorzitter van de
Tweede Kamer. Stientje van Veldhoven
nam ruim 10 jaar geleden deel aan het
eerste ‘Driebergen’ toptalenten programma
en werd vervolgens Tweede Kamerlid en
staatssecretaris. Nu maakt zij de overstap
naar het World Resources Institute, waar
ze “blijft werken aan groen”.

foto Bert Verhoeff/Anefo

25 jaar geleden

19 9 6

Afscheid van een markant politicus
Jan Terlouw: ‘Ik denk ik houd mijn mond maar’
"Generaties kenden hem eerst van
boeken: dertigers van nu verslonden
het bizarre Koning van Katoren, het
spannende Briefgeheim, en volgden
Oorlogswinter op de televisie. Jan
Terlouw was voor hen eerst schrijver,
pas later politicus. 'Binnenkort verlaat
hij de politiek. In dit nummer vindt u
een terugblik op zijn carrière – waarin
zijn schrijverssuccessen ongenoemd
blijven."
Terlouw in 1996: “Ik herinner me
mijn eerste D66-bijeenkomst nog,
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Democraten, Als dé onderwijspartij
van Nederland vinden we het belangrijk
dat – ook – onze (31.000!) leden zich
kunnen blijven ontwikkelen. Een leven lang
leren, voorbereid zijn op de toekomst.
Daarom bieden we landelijk, regionaal en
lokaal trainingen aan, met heel uiteenlopende thema’s. Binnenkort lanceren we
een online leerplatform, waar elke D66’er
aan inspirerende modules kan deelnemen.

ergens in Utrecht. Er werd in zeer
ingewikkelde bewoordingen over
politiek gesproken, daarom zei ik die
hele avond maar niets. Ik dacht dat
je wel heel belezen moest zijn om
mee te praten. Ik gaf me aan het eind
van de avond op om mee te helpen
een verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraad op te stellen. Op de
eerste bijeenkomst van die groep
werd ik tot voorzitter gekozen omdat
ik, als natuurkundige, zonder politieke
achtergrond in begrijpelijke termen kon
uitleggen wat er moest gebeuren." ■

hij benoemd tot Ereburger van de
gemeente Coevorden, waar hij maar
liefst 17 jaar burgemeester was.”
De Landelijke Talentencommissie en
de regionale talentscouts kunnen
meedenken over jouw ontwikkeling. En
natuurlijk ontmoet ik op het Congres van
13 november oud én nieuw talent graag
persoonlijk. In ‘mijn’ Den Bosch, waar ik in
2018 de voorzittershamer overnam van
Letty Demmers. Het waren drie prachtige,
inspirerende jaren met veel leerzame
ontmoetingen en mooie resultaten. Ook
voor mij is het tijd om nieuwe wegen in te
slaan. Uiteraard blijf ik mij enthousiast voor
de partij inzetten, maar niet meer in de
voorzittersrol.
Ik wens mijn opvolger – u kunt tot 10
november 12.00 uur meebeslissen wie dat
wordt – veel succes en plezier. Tot ziens!
Anne-Marie Spierings
Partijvoorzitter
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MijnD66: Ledenportaal
Een adreswijziging doorgeven?
Aan- of afmelden voor een
nieuwsbrief of thema-afdeling?
Ga naar MijnD66.nl en beheer je
eigen gegevens en voorkeuren.
Is jouw emailadres (tevens je
gebruikersnaam) gewijzigd?
Stuur een mail naar:
ledenadministratie@d66.nl
landelijk congres
Het volgende congres is op
zaterdag 13 november 2021.
Elk lid krijgt voor elk landelijk
congres een uitnodiging (per
e-mail) toegestuurd. Meer info:
d66.nl/congres
meedoen | meedenken
Met onze campagnes, bij jouw
lokale afdeling of in een
landelijke thema-afdeling of
interessegroep:
d66.nl/meedoen
donatie | schenken | nalaten
Wil je D66 financieel extra
steunen? Informatie over
(eenmalig) doneren, (fiscaal
aantrekkelijk) schenken en
nalaten vind je hier:
d66.nl/schenken
D66 Internationaal
Meer weten over ons
internationale netwerk?
Kijk op: internationaal.d66.nl
Mede-D66’ers in het buitenland
vind je via: buitenland.d66.nl
Mr. Hans van Mierlo Stichting
De Van Mierlo Stichting (VMS)
is het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66.
Meer informatie over haar
activiteiten, onderzoeken en
publicaties (zoals tijdschrift
Idee): vanmierlostichting.d66.nl

Marcel Beukeboom was klimaatgezant
voor het Kabinet, kandidaat-Tweede
Kamerlid op plek 39 en verhuisde afgelopen zomer naar Rome om bij de FAO,
de Voedsel en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties, aan de slag te
gaan. Eerste Kamerlid en fractievoorzitter
Annelien Bredenoord is onlangs benoemd
tot (eerste vrouwelijke) Rector Magnificus
aan de Erasmus University in Rotterdam.
Bert Bouwmeester vervulde vanaf de jaren
80 namens de partij vele rollen: raadslid,
wethouder en meerdere burgemeesterschappen. Afgelopen september werd

algemene informatie
(Landelijk Bureau D66)
info@d66.nl | 070 356 60 66
politiek inhoudelijke vragen
(Tweede Kamerfractie D66)
WhatsApp: 06 11 91 25 48
Mail: kamervraag@d66.nl
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Ik ben D66

Paul van Dorst (34) is ondernemer en
D66’er uit Rotterdam. Hij is bezig met
de oprichting van de Roze Kameraden,
de LHBTI-supportersvereniging van
Feyenoord. Het heeft al het nodige stof
doen opwaaien. Wat drijft hem?
Je bent D66’er. Waarom? “Voor mij was de keuze om
D66-lid te worden eigenlijk vanzelfsprekend: de standpunten van D66 sluiten van alle partijen het meest aan bij
mijn idealen. Ik ben nu gewoon lid, maar wellicht dat ik in de
toekomst meer voor de partij wil gaan doen. Ik heb nog op
het punt gestaan me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad, hoewel ik nu wel blij ben dat ik dat niet nu gedaan
heb, ik heb er te weinig tijd voor.”
Wat is voor jou de drijfveer voor je activiteiten? “Ik zit nu
op een punt in mijn leven dat ik hoe langer hoe meer de
drang krijg om meer toegevoegde waarde te leveren aan
de samenleving. Dat is ook de reden dat ik mijn vorige baan
op kantoor bij een vervuilend bedrijf vaarwel heb gezegd.
Ik heb ervoor gekozen om van mijn hobby mijn werk maken,
vandaar dat ik nu een sportschool heb waarbij ik voel dat ik
het leven van sommige mensen echt beter maak.”

Wat zou je de landelijke politiek en in het bijzonder de
D66-Kamerfractie mee willen geven? “Ik merk dat er op
het onderwerp LHBTI een verschuiving plaatsvindt: we zijn
van een heel tolerant land op aan het schuiven richting
intolerantie. Het kan dat, bijvoorbeeld door Corona, onze
zichtbaarheid de afgelopen anderhalf jaar sterk verminderd
is. Wat de regering daarbij kan doen is ervoor zorgen dat
het weer mogelijk wordt om naar buiten te treden (denk aan
de Pride), maar ook om door middel van educatie de acceptatie van LHBTI’ers te vergroten. Werk aan de winkel dus!” ■
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tekst en foto Jan Remmelt Fröling

Je bent voorzitter van Roze Kameraden. Vertel! “Roze
Kameraden is, na de Roze Reigers van ADO die in 2013
van start gegaan is, de tweede roze fanclub in Nederland.
Eigenlijk is dat vreemd, want in het buitenland heb je heel
veel sportclubs met zo’n fanclub, maar in Nederland is
dat blijkbaar nog taboe. De stuitende teksten die de
afgelopen tijd op de rolluiken van mijn sportschool geklad
zijn versterken dat gevoel. We hebben in de aanloop dus
wel wat strubbelingen gehad, maar we hopen dat de ledenwerfcampagne van de week van start kan gaan. We hebben
signalen dat de aanmeldingen wel eens hard zullen gaan.
Er is veel behoefte aan, vooral voor wat betreft het sociale
aspect, om elkaar te kunnen vinden.”

