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Gesubsidieerd 
Activisme 

Nederland is een subsidie land. Steeds meer activiteiten hebben in de jaren 
zeventig overheidssteun ontvangen. Sommige nuttig, andere twijfelachtig of zelfs 
schadelijk voor de spankracht van ons land. 

De tijd van kritiekloze steun voor subsidieprogramma's is voorbij. Deze moeten 
worden doorgelicht, ook waar het zaken betreft die op het eerste gezicht een goed 
doel dienen. 

In een nieuw rapport van de Teldersstichting wordt een instantie doorgelicht die 
voorlichting over de Derde Wereld subsidieert. Deze Nationale Commissie 
Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking, de NCO, heeft 
sinds 1970 ruim/ 80 miljoen overheidsgeld verdeeld. Helaas zijn lang niet alle 
projecten gericht op voorlichting over de armoedeproblematiek van de Derde 
Wereld. Het gaat vaak meer om het omturnen van de "kapitalistische" 
Nederlandse maatschappij vanuit "mondiaal perspectief'. Een niet gering 
aantal projecten richt zich tégen het Nederlands ontwikkelingsbeleid, tégen 
internationale arbeidsverdeling, tégen de EEG, en tégen investeringen van 
Nederlandse bedrijven in de arme landen. In sommige projecten is duidelijk 
sprake van steun aan de anti-kernenergiebeweging en aan anti
defensiegroeperingen zoals het IKV. Diverse NCO-projecten belasten ook de 
diplomatieke betrekkingen van ons land. 

In het rapport van de Teldersstichting (zie verder in dit nummer) wordt een 
positieve houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking aangenomen. 
Die moet gericht zijn op doelmatige armoedebestrijding en verhoging van de 
levensstandaard- één van de beginselen van het liberalisme. Het is hoog tijd dat 
de NCO door striktere maatstaven een evenwichtig beleid gaat voeren en zich tot 
objectieve voorlichting over de Derde Wereld gaat beperken. Die taak is al groot 
en belangrijk genoeg. 

JorisJ. C. Voorhoeve 
Directeur 
Teldersstichting 
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.!S Voorlichting 
over de 
Derde Wereld 
eenzijdig 

De gesubsidieerde voor
lichting over ontwikkelings
samenwerking is vaak politiek 
eenzijdig en wordt soms on
eigenlijk gebruikt voor 
allerlei maatschappij
kritische activiteiten. De 
voorlichting moet door een 
ingrijpende herstructurering 
van de Nationale Commissie 
Voorlichting en Bewust
wording Ontwikkelings
samenwerking (NCO) worden 
verbeterd. / 
Zo luidt de voornaamste 
conclusie vangeschrift nr. 42 
van de Prof mr. B. M. 
Teldersstichting, "De NCO en 
haar pupillen" . 

Hulp moet goed terecht komen 
(foto: Telegraaf) 
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aanpassingen. Deze zijn extra moeilijk De NCO is in 1970 opgericht om de jaren '70 zeer controversieel geworden. 
in een periode van lage groei en hoge kennis en het bewustzijn van de De meningsverschillen over de 
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Rob Verschoor 
wetenschappelijk 
medewerker 
Teldersstichting 

taakvervulling door de NCO waren 
reden voor de Teldersstichting om een 
onderzoek te doen naar dit 
subsidiebeleid. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door drs. M. Wessels, 
wetenschappelijk medewerker. 

Wat doet de NCO? 

Aanleiding tot de oprichting van de 
NCO was de in 1970 overeengekomen 
ontwikkelingsstrategie van de 
Verenigde Naties. Bij de activiteiten die 
door de NCO gesubsidieerd worden is 
deze algemene doelstelling steeds meer 
op de achtergrond geraakt. De NCO 
heeft zich in toenemende mate 
toegelegd op subsidiëring van 
maatschappij-kritische projecten, 
waarbij de ontwikkelings
samenwerking in strikte zin steeds 
meer plaats moest inruimen voor 
"mondiaal-politieke" activiteiten 
gericht op verandering van de 
Nederlandse maatschappij en haar 
geledingen. 

werknemers m Nederland, etc. 
Sommige NCO-projecten houden zich 
bezig met anti-kernenergie a~tiviteiten 
en diverse andere ondersteunen de zgn. 
vredesbeweging. 

Eigen situatie 

Door de begunstiging van vaak zeer Veel aandacht wordt ook besteed aan 
kleine, radicale organisaties zou men de "eigen situatie" in Nederland, die 

(foto: 
Telegraaf) 

organisaties had kunnen 
bewerkstelligen. Juist om brede lagen 
van de Nederlandse bevolking voor de 
ontwikkelingssamenwerking te 
enthousiasmeren zou deze 
"activerende taak" een belangrijke 

, functie kunnen vervullen. 

Criteria van subsidieverlening 

grote delen van de bevolkingjuist veranderd zou moeten worden. Bij het Een zorgvuldige beom:deling van de 
weleens kunnen vervreemden van het veelgehoorde "structuurveranderend belangen van de Derde Wereldlanden 
ideaal van de optreden in de eigen situatie" gaat het dient een centraal uitgangspunt te 
ontwikkelingssamenwerking. De vooral om politiek-ideologisch vormen bij gesubsidieerde activiteiten. 
activiteiten die door de NCO worden geïnspireerde wijzigingen van de Bij de gesubsidieerde activiteiten zou 
gesubsidieerd dienen volgens de Nederlandse samenleving. meer aandacht besteed moeten worden 
Teldersstichtingjuist gericht te worden De Teldersstichting is van mening dat aan internationaal aanvaarde 
op het mobiliseren van een zo groot er een politiek-evenwichtig uitgangspunten, zoals de 
mogelijk deel van de Nederlandse subsidiebeleid behoort te worden ontwikkelingsstrategie van de 
bevolking vóór de gevoerd, dat gebaseerd is op de VerenigdeN a ties, het rapport van de 
ontwikkelingssamenwerking. politieke, levensbeschouwelijke en Commissie-Brandt en de 
Gerenommeerde organisaties die een maatschappelijke schakeringen in ons ontwikkelingspolitieke afspraken van 
grote achterban hebben dienen een land. Concentratie van subsidies op de leden van de OESO en de Europese 
belangrijke plaats op de subsidielijst in activiteiten van links en ultra-links acht Gemeenschap. 
te nemen. In feite werden subsidies aan zij niet evenwichtig en ook niet De kritiek die in veel door de NCO 

:::::::: dergelijke organisaties (o.a. FNV en doelmatig in het activeren van brede gesubsidieerde activiteiten wordt ::: 
tt CNV) in de afgelopenjaren veelal steun. De concentratie wordt niet geoefend op internationale :::: 
~~~}~ verminderd en die aan kleine en alleen veroorzaakt doordat vooral arbeidsverdeling en op groeiende :::: 
::::::::: radicale actiegroepen en organisaties radicale organisaties subsidie-

verhoogd. aanvragen indienen. Er zijn 
Er wordt tamelijk veel geld besteed aan verscheidene voorbeelden van 
activiteiten die slechts een beperkte of gematigde en genuanceerde projecten 
zeer indirecte relatie hebben met de die met afwijzingen of besnoeiingen 
ontwikkelingsproblematiek: geconfronteerd zijn. Bovendien heeft 
activiteiten die betrekking hebben op de de NCO een "activerende taak", op 
bewapening, de kernenergie, de grond waarvan zij meer 
Europese landbouw, de buitenlandse verscheidenheid naar doelgroepen en 

I 
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ander model volgt. In tal van opzichten 
wordt door de NCO-gesubsidieerde 
activiteiten het ontwikkelingsbeleid van 
de Nederlandse regering bestreden, 
evenals het buitenlands beleid. Dit 
belast vaak de diplomatieke en 
ontwikkelingspolitieke betrekkingen 
met de betrokken landen. Men kan zich 
bovendien afvragen of voortdurende 
kritiek op het ontwikkelingsbeleid wel 
een gunstige invloed heeft op de steun 
van de burgers voor de 
ontwikkelingssamenwerking. Kritiek 
op het beleid van de regering moet 
uiteraard mogelijk zijn. Toch zou bij de 
gesubsidieerde activiteiten een grotere 
plaats kunnen worden ingeruimd voor 
een positievere benadering ten aanzien 
van de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking dan nu 
het geval is. De aandacht zou meer 
gericht moeten zijn op de vraag hoe de 
doelmatigheid van de 
armoedebestrijding in de Derde Wereld 
vergroot kan worden. Zij dient 
rekening te houden met de 
economische perspectieven van de 
betrokken landen. Projecten die 
nauwelijks verband houden met de 
ontwikkelingsproblematiek dienen niet 
met gelden van de begroting voor 
ontwikkelingssamenwerking 
gesubsidieerd te worden. 

Het Spook van de Multinationals 

Activiteiten die gericht zijn tegen de 
vrije ondernemingsgewijze produktie 
en handelsliberalisatie nemen een zeer 
belangrijke plaats in binnen het NCO
subsidiepakket. Daarbij is vaak meer 
sprake van kritiek op het "kapitalisme" 
en op afzonderlijke bedrijven dan van 
een analyse van de belangen van de 
DerdeWereldlanden. Wanneer bij de 
gesubsidieerde projecten aandacht 
wordt besteed aan "internationale 
arbeidsverdeling" heeft deze aandacht 
veelal een negatief karakter. 
Opmerkelijk is de geringe aandacht die 
in NCO-projecten wordt besteed aan 
bekende studies over de 
ontwikkelingsproblematiek waarin óók 
gewezen wordt op de positieve 
aspecten van particuliere investeringen 

en handelsliberalisatie. 
Bevooroordeeldheid wegens 
ideologische bezwaren tegen directe 
investeringen in ontwikkelingslanden is 
evenzeer uit den boze als een 
kritiekloos toejuichen van alles wat de 
multinationals doen. 

Naar een betere structuur 

De organisatie van de NCO is 
problematisch. De dienst wordt in 
sterke mate uitgemaakt door 
"werkgroepen". Zij voeren veelal een 
politiek tamelijk eenzijdig beleid. 
Doordat diverse vertegenwoordigers 
van subsidie-ontvangende instanties 
intensiefbij de besluitvorming over de 
subsidieverdeling zijn betrokken, kan 
de objectiviteit en onafhankelijkheid 
van deze besluitvorming in het gedrang 
komen. 
Om de NCO op het spoor van een 
evenwichtiger en doelmatiger 
subsidiebeleid te zetten, is een 
herstructurering door de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking nodig. 
De grondgedachte van de door de 

Teldersstichting gedane suggesties 
voor een betere NCO is, dat de 
verantwoordelijkheid van het Kabinet 
voor de hoofdlijnen van het 
subsidiebeleid dient te worden hersteld 
en dat de hantering van de 
subsidiecriteria objectief en 
onafhankelijk ten aanzien van 
belanghebbenden geschiedt. In 1980 
heeft de toenmalige Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, De 
Koning, de verantwoordelijkheid 
grotendeels aan de NCO zelf 
overgedragen. Hierdoor is een 
staatsrechtelijk ongewenste situatie 
ontstaan, die niet alleen de Ministeriële 
verantwoordelijkheid, maar ook de 
controlerende rol van de 
volkvertegenwoordiging heeft 
uitgehold. 

De prijs van geschrift 42, "De NCO en 
haar pupillen" isf 15,-. Porti en 
verzendkosten/ 4,50. Te bestellen door 
overmaking van genoemde bedragen op 

l postrekening 3349769 ten name van de 
Teldersstichting, Koninginnegracht 1111. 

55a, 2514 AE 's-Gravenhage. ~ 
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Lezing Israëlische 
Ambassadeur op 
21 januari a.s. 
Het bestuur van de Groep 
Nederland van de Liberale 
Internationale nodigt u hierbij 
uit om op donderdag 21 januari 
a.s. een lezing bij te wonen van 
de Ambassadeur van Israël in 
Nederland Zijne Excellentie 
EytanRonn. 
De Ambassadeur zal spreken 
over 

De situatie in het Midden
Oosten 

De lezing zal plaatsvinden in de 
Schepelzaal van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 
(ingang Binnenhof7) en begint 
om J9.30uur. 

Namens het bestuur 
van de 

Groep Nederland 
van de 

Liberale Internationale 

F. W. Weisglas, secretaris 

~ 

Belgen ... 
au 
revoir! 
Eenjaar heb ik er gewoond, tussen de 
Belgen! Laat u nooit wijsmaken dat ze 
bot en afstandelijk zijn, integendeel. 
Niet alleen vriendelijk en behulpzaam, 
vooral ook beleefd. 
Met twee woorden spreken moet er 
prénatal zijn ingepompt: Madame, 
Monsieur, Mevrouw, Meneer! 
TWeetalig, ook dat nog. Kom daar in 
Nederland eens om, de Friezen 
daargelaten. 
In de lift, naarm'n appartement op de 
Be etage, was het dan ook volkomen 
normaal dat men omstandig een zeer 
goede dag of een bijzonder fijne avond 
aan elkaar toewenste. In Nederland 
mag je al dankbaar zijn als ze niet op je 
tenengaan staan. 

Uw adres voor: 
{per '"" pPr dil(f. pfer week) 

BEGROTINGEN 
• nieuwbouw 

• verbouw 

• restauraties 

J. VAN DER WEES B.V. 
MlVII SllUf1E;\U VOOR BOUWKOSHN 

Hoflil "" 2 7 3 1 Postbus 6 5 
2690 AB s Gravenzande 
Tel 01748 4593 

randstad bewaking bv I 

andreas schelfhoutstr?.at 48 
1058 HV amsterdam 
telefoon 020-17 36 22 

lid van de vereniging 
van particuliere 
bevei I igi ngsorganisaties 

bedrijfsbewaking 
portiersdiensten 
stil alarm 
nachtcontrole 
scheepsbewaking 
brandwachten 
winkelsurveillance 
mobiele surveillance 
surveillance met honden 
koeriersdiensten 
receptionisten 

KoosjeEins 

De manier waarop men "au revoir" 
tegen je zegt is zo warmhartig, dat ik, 
de eerste keer dat me dat overkwam, 
dacht: "wat krijgen we' nou?" Maar 
nee, het is een gewoonte. Een 
sympathieke gewoonte die je snel 
overneemt. Als ik het wèrkelijk 
gemeend zou hebben, zouden een dezer 
dagen vele Belgen, hier in Luxemburg, 
op m'n stoep staan. Luxemburg, waar 
ik nu woon. 
Eén ding hebben Belgen met 
Luxemburgers en trouwens de meeste 
nationaliteiten over onze grens gemeen, 
dat is een ingeworteld gevoel voor 
hierarchie. Iemand die (zogenaamd) 
bóvenje staat moetje behandelen met 
alle égards, iemand die (zogenaamd) 
ànder je staat, wel, daar kan je anders 
tegen doen. 
In Nederland mag je best meer respect 
hebben voor een goede portier dan voor 
een slechte directeur of bewindsman. 
Logisch! 
Over de grens is dat niet zo 
vanzelfsprekend. 
Dat respect voor hooggeplaatsten: op 
het kleine groentemarktje voor m 'njlat 
in Brussel, stond ik eens pitloze 
mandarijntjes te kopen. De marktman 
keek overm'n schouder en kreeg een 
hoogrode blos: "Madame, dáár, kijk!" 
Ik draaide me om en zag wat verder 
een keurige meneer, begeleid door een 
politie-agente, in gesprek met 
een mevrouw die twee tassen appels en 
anderszins droeg. 
Hij zag me staan, strekte de armen 
naar me uit, liep naar me toe en 
schudde me nadrukkelijk de hand. Ik 
mompelde: "dag meneer", wat 
kennelijk zó Nederlands klonk, dat hij 
me een vriendelijk knikje gaf en verder 
liep met de politievrouw. Time is money, 
ook in Brussel. 
Ik draaide me weer naar de pitloze 
mandarijnenman, diejuist vanachter 
z'n kratten opdook. 
"Madame, dat was de burgemééster en 
hij schudde u de hand!" 
De mandarijnen heb ik voor een zeer 
zacht prijsje gekregen en tot aan de 
hoek van de markt heeft hij me 
nagezwaaid: "au revoir!" 
Dit keer duidelijk gemeend... ~ 



Als motto zou ik u in dit nieuwejaar-waarvoor ik u persoonlijk alle 
goeds wens- verdraagzaamheid mee willen geven. 
De verdraagzaamheid is een typisch liberale eigenschap, waarop echter 
steeds meer aanslagen worden gepleegd. 
Verdraagzaamheid is de basis voor samenwerking en vrede. Het is de 
tegenhanger vanHet Eigen Gelijk, waarop we elkaar nooit zullen 
vinden, maar veeleer uit elkaar zullen worden gedreven. Het is de basis 
om tot besluitvorming te komen. 

verdraagzaamheid 

In een wereld waarin men steeds vaker tracht met gedram en veel volume 
de anderen te overschreeuwen, waarin de media ons overspoelen met 
informatiestromen, wordt het steeds moeilijker te luisteren naar elkaar. 
Hoe zelden laten mensen elkaar uitspreken. Daar moet u eens op letten! 
Hoe kunnen we op deze wijze met elkaar blijven omgaan, blijven 
communiceren? 

Tomvan 
Remmelen 
secretaris 
buitenland 

In deze wereld kan alles worden teruggevoerd tot één basis: een goed, 
menselijk contact. 
Laten wij, liberalen, hetjaar 1982 maken tot hetjaar der 
verdraagzaamheid. Naar buiten èn onderling. 
Op een dergelijke basis is het plezierig samenwerken; maakt men 
vrienden en bewaart men de vrede. 

-~- !an. Kamminga _____ _s-~rr 
-===::::JJ__, 

J eszcze Polska 
nie zginçla póki 

• my ZYJ,__e_m----.Jl'~--
of in het Nederlands "nog is Polen niet 
verloren zolang wij nog leven". Zo luidt de 
eerste zin van het meer dan 100 jaar oude 
Poolse volkslied. Géén openingszin, die een 
rozig toekomstbeeld in het vooruitzicht stelt. 
De geschiedenis staaft die zin. De Polen 
kennen helaas door de jaren heen veel strijd en 
leed. De laatste weken is daar een tragisch 
hoofdstuk aan toegevoegd. 
Tragisch voor Polen; maar ook voor allen, die 
aan de hoopvolle ontwikkeling een stuk 
optimisme voor de toekomst ontleenden. 
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Weg hoop, terug de knoet 

In de 16 maanden van haar bestaan 
groeide Solidariteit onder het 
leiderschap van de moedige Lech 
Walesatot een beweging van 10 
miljoen leden. Op een totale bevolking 
van 36 miljoen betekent dat dat een 
ongekend hoog percentage van de 
werkende bevolking deze beweging 
steunde. Een duidelijke keuze! Bij velen 
ging de hoop leven dat het onmogelijke 
toch mogelijk zou worden, iets van een 
vrije vakbond in een communistische 



staat. Uiteraard niet van ganser harte 
van regeringszijde, maar mogelijk wel 
in het groeiend besef dat niet altijd weer 
alléén maar klokken kunnen worden 
teruggedraaid. 

Dertienjaar na het neerslaan van de 
Praagse lente in Tsjecho-Siowakije is 
weer gebleken dat er voor een 
liberaliserende stroming in Oost
Europa amper ruimte is. 
Solidariteit is met de harde knoet 
geliquideerd en daarmede de hoop van 
de Polen op een menselijker bestaan. 

Niet berusten 

Na de eerste protesten in het vrije 
Westen tegen het gewelddadige 
optreden van het Pools militair regime 
heeft een zekere mate van berusting 
met de nieuwe situatie inmiddels de 
verontwaardiging daarover 

verdrongen. Alleen de Verenigde Staten 
hebben door harde maatregelen zoals 
de economische sancties tegen de 
Sovjet-Unie hun protest kracht 
bijgezet. Maar ook afgezien van 
eventuele maatregelen is het 
opmerkelijk hoe kortstondig toch velen 
maar willen stilstaan bij het dramatisch 
gebeuren in Polen. Dat is des te 
vreemder in West-Europa waar op zo'n 
korte afstand toch een groot land in een 
toestand verkeert, die sterke 
herinneringen oproept aan de 
bezettingstijd gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Men keert snel terug tot 
de orde van de dag. Zo ging het ook na 
de inval in Tsjecho-Siowakije in 1968. 
Maar ook na de inval in Afghanistan in 
1979, waar nu nog een Russische 
troepenmacht van 100.000 man een 
verbeten strijd voert tegen de 
vrijheidslievende inwoners van dat 
land. Vergeten of berusten lijkt een 
gemakkelijk recept in deze haastige 
wereld. Maar twijfels omtrent de 
werking van dit vluchtige medicijn 
tegen de ziekte van het Sovjet
imperialisme lijken meer dan ooit 
gerechtvaardigd. 

Harde werkelijkheid 

Die blijkt totaal anders te zijn dan de 
mooie schijn, die gewekt wordt in de 
Oost-West dialoog. Het geloof in een 
betere toekomst, vooral inzake de 
naleving van de rechten van de mens, 
wordt voor velen in de vrije wereld 
helaas steeds moeilijker. Voor de Polen 
zelfs onmogelijk. 
Het Slotakkoord van Helsinki lijkt lang 
geleden. De werkelijkheid van de 

ontspanningsproblematiek niet 
uitsluitend ziet als een éénzijdig 
proces? Uiteraard een vraag voor ons 
in Nederland, maar nog sterker voor 
onze oosterburen in de 
Bondsrepubliek. Hun Ostpolitik is 
immers gebaseerd op "verandering 
door toenadering". 
De verandering is helaas dit maal wéér 
niet gebleken! 

Reactie van liberale zijde 

Die reactie werd sterk verwoord in 
het gloedvolle betoog van Hans 
Dietrich Genscher (minister van 
Buitenlandse Zaken BRD) op 6 januari 
in Stuttgart, waar de liberale leiders uit 
West-Europa samenkwamen. De VVD 
werd daar vertegenwoordigd door de 
heer mr. J. G. Rietkerk, vergezeld door 
ondergetekende. Genscher: "De crisis 
in Polen is de crisis van het 
communisme, dat de greep op de 
arbeiders heeft verloren. Wij liberalen 
zullen ervoor waken dat de crisis in 
Oost-Europa aanleiding zal vormen tot 
een crisis in de verstandhouding tussen 
Amerika en West-Europa. De 
Bondsrepubliek is - op voorwaarden -
bereid Polen economisch te steunen. 
Een terugkeer naar de koude oorlog is 
de weg terug, wij moetenjuist 
voorwaarts". 
De vergadering in Stuttgart 
onderschreefhet Europese standpunt 
met, op VVD verzoek, de 
benadrukking van de volgende punten: 
- opheffing van toepassing 
oorlogsrecht, 
- de vrijlating van gevangenen, 
- hervatting van de dialoog met de 
kerkelijke autoriteiten en de vakbond ·.·.·.·.· afgelopen maand heeft geleerd dat er 

)i ~i!:,:;~1~~~~J~!~i~~:~t~~~ Om"onl oon ooonomi"h' boyoot •••• 

Solidariteit. 

enige vrijheid van handelen zal worden tegen Polen was men van mening dat 
gegund. Zeker op korte termijn! Indien zo'n actie onder de huidige 
dat als gegeven wordt geaccepteerd in omstandigheden de situatie in Polen 
de beschouwing over de toekomst van niet ingrijpend ten goede zou keren. 
de ontspanning in Europa, dan rijst de De liberale leiders deden een dringend 
vraag of de zo gewenste détente wel beroep tot versterking van de 

@j door beide partijen in Oost en West op humanitaire hulp, waarbij er scherp op fu dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd. Is moet worden gelet dat die hulp bij de I do ve<O> niot gowottigd dat doS. U. do noodlijdende bevolking toeecht kom~ ~ 
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Reny Dijkman 

Wet~p de Privacy\,~ 
~ 

nadert voltooiing 

Onzefractie-voorzitter in de Senaat, prof dr. G. Zoutendijk, heeft het ingediende 
wetsontwerp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij 
persoonsregistraties met vreugde begroet. Meer dan dertienjaar heeft hij er naar 
toe gewerkt, heeft hij ook aangedrongen op de totstandkoming, bewust als hij 
was van de noodzaak van een dergelijke wet. 
Als geen ander kan deze VVD-voorman hierover oordelen. Vanaf 1954 is hij 
betrokken geweest bij de computerontwikkeling in Nederland. "Bij wijze van 
spreken heb ik de eerste computer Nederland zien binnendragen in het SHELL
laboratorium in Amsterdam. " 
Hij zág de fascinerende mogelijkheden maar onderkende gelijk de gevaren die 
het- toen nog komende - computertijdperk met zich bracht. Dat was in een tijd 
datjuristen en sociologen zich daar nog niet het hoofd over braken. Daarvoor 
moetje wetenschapper zijn. 
Terwijl de Nederlandse bevolking de volkstelling van 1961 zonder protesten 
onderging, er morrend of niet aan deelnam in 1971 en in 1981 met een voorlopig 
uitstel van deze telling werd geconfronteerd, spande Zoutendijk zich in voor het 
tot stand komen van een Wet op de Privacy en voor een veilige Centrale 
Personenadministratie (CPA). 
Een greep uit zijn activiteiten op dit gebied: 
- In 1968 leverde hij een aantal stellingen over computers en macht; 
- Aan de Leidse universiteit hield hij in 1971 de Diesrede Oaarrede) over 
Computer en Democratie; 
- Begin 197 2 hield hij als jong senator zijn maidenspeech (eerste speech) in de 
Eerste Kamer over de Centrale Personenadministratie en de Persoonsregistratie 
in het algemeen. 
- Enige maanden later werd hij lid van de Staatscommissie Bescherming 
Persoonlijke Levenssfeer bij Persoonsregistraties (Cie. Koopmans). 
Vele malen sprak hij bovendien zowel binnen als buiten de Eerste Kamer over 
diverse maatschappelijke gevolgen van de computerontwikkeling. Om dit 
overzicht niet te lang te maken, noemen we alleen nog zijn voorzitterschap van 
de in februari ingestelde Commissie Automatisering Bevolkingsboekhouding en 
dezelfdefunctie bij de Stuurgroep Viditel. 
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Na zijn speech in de Eerste Kamer 
begin 1972 kreeg de heer Zoutendijk 
van de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, mr.'W. J. 
Geertsema, te horen dat de wet op de 
Centrale Personenadministratie niet 
kon wachten tot het gereedkomen van 
de wet Bescherming Persoonlijke 
Levenssfeer. Want het was zo vreselijk 
urgent. Dat Wetsontwerp (CPA) zal 
een dezer dagen- dus tien jaar later
bij de Tweede Kamer worden 
ingediend! 
De Staatscommissie Koopmans had 
van begin '72 tot september '76 nodig 
om tot een voorstel voor een 
privacywetsontwerp te komen. 
"Daarnaast heeft het nog ruim vijfjaar 
geduurd voordat het w.o.écht werd 
ingediend. Daaruit blijkt iets van het 
perfectionisme van de Nederlander", 
zegt Zoutendijk relativerend. "Zweden 
heeft al sinds 1 mei 197 4 een dergelijke 
wet in werking. Bovendien heeft op 
Justitie slechts één ambtenaar er aan 
kunnen werken en die had ook nog 
andere dingen te doen. Ook het 
Interdepartementaal overleg heeft veel 
tijd gekost." 

Registratiekamer 

Bij de invoering van de nieuwe wet zal 
een Registratiekamer als 
toezichthoudend orgaan gaan 
functioneren. Het in- en samenstellen 
van een dergelijk orgaan plus een 
inventarisatie van de bestaande 
databanken maakt dat men in "Den 
Haag" de wet op de Privacy niet voor 
1986 in werking ziet. 
Wat gaat er nu veranderen door die 
wet? 
Zoutendijk: "De geregistreerde krijgt 
een aantal rechten. Allereerst de 
wetenschap dat hij geregistreerd is, 
daarvan moet hij nl. in kennis worden 
gesteld. De geregistreerde krijgt het 
recht van inzage behalve in die gevallen 
dat het algemeen belang dit ongewenst 
maakt, zoals b.v. bij bepaalde door de 
politie geregistreerde gegevens. 
Bovendien krijgt hij het correctierecht, 
indien er fouten in de registratie zijn 
gemaakt. Tenslotte krijgt hij het 

schoningsrecht. Dat betekent dat als 
bepaalde gegevens verouderd zijn, ze 
niet meer mogen worden bewaard." 
Voor de politieregistratie zou 
Zoutendijk het liefst een afzonderlijke 
regeling hebben. 

"Er zijn nogal wat registraties waarbij 
je op zijn minst een vraagteken kan 
zetten. Bijvoorbeeld het zogenaamde 
hoerenboek van de Amsterdamse 
politie. Dat is toch een soort registratie 
waarvan je je moet afvragen of dat wél 
of niet toelaatbaar is. Zo zullen er ook 
wel registraties bestaan van 
drugsverslaafden ... maatschappelijk 
allemaal erg begrijpelijk, maar het zijn 
wel zaken die we met ons allen moeten 
willen." 

Meldingsplichtig 

Als deze wet er over eenjaar of vijf 
dóór is, zal ook voor de burger een 
aantal ergernissen verdwijnen. 
Hoevelen irriteert het niet dat men -
nadat men lid van een vereniging of 
abonnee op een blad is geworden
plotseling allerlei ongevraagde zaken 
van derden in de bus krijgt. Keurig 
geadresseerd op de eigen naam? 
De "handel" in dergelijke gegevens 
wordt dan aan banden gelegd. 
Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen drie categorieën 
registratiesystemen: 
- de "onschuldige", waarvoor men 
alleen meldingsplichtig is (visclub, 
voetbalvereniging, etc.). Willen deze 
groepen tóch gegevens doorgeven dan 
heeft men vergunning van de 
Registratiekamer nodig; 
- Een groep van reglementsplichtigen, 
die ook geen vergunning nodig heeft 
omdat men niet écht gevoelige 
gegevens beheert. Maar waar men 
meer noteert dan adres en 
geboortedatum. Ook deze groep mag 
aan derden geen gegevens verstrekken. 
Vele registraties van 
verzekeringsmaatschappijen zullen 
hieronder vallen. Het reglement is 
openbaar en zal in ieder geval moeten 
bevatten welke gegevens worden 
geregistreerd. 

- De belangrijkste categorie, die 
vergunningsplichtig wordt. Hieronder 
vallen alle categorieën die gegevens aan 
derden verstrekken, dan wel gevoelige 
gegevens registreren of dat nu zaken 
zijn betreffende iemands godsdienst, 
politieke overtuiging, medische 
gegevens of intieme levensgewoonten. 
Het reglement dat de goedkeuring van 
de Registratiekamer behoeft zal tevens 
moeten aangeven aan wie welke 
gegevens worden verstrekten met welk 
doel. De Registratiekamer zal in een 
dergelijk geval alleen een vergunning 
geven als zij het hiermee eens is en kan 
aan die vergunning voorwaarden 
verbinden, b.v. voor wat betreft de 
beveiliging van de gegevens. 

Laat 

Al met al laat deze wet rijkelijk lang in 
Nederland op zich wachten. In menig 
dag- en weekblad is dan ook de vraag 
opgeworpen of het geen mosterd na de 
maaltijd is. Of deze wet niet te laat 
komt. 
Professor Zoutendijk: "Je weet 
natuurlijk nooit of er al veel mis is 
gegaan, maar er zijn geen aanwijzingen 
in die richting. Er heeft veel 
zelfregulering plaatsgehad en men is 
een stuk voorzichtiger gewo~den. Sinds 
zevenjaar heeft de overheid voor eigen 
registraties al regels gesteld, die in de 
Staatscourant zijn gepubliceerd. Voor 
elke nieuwe overheidsregistratie 
worden regels gemaakt. 

Diverse particuliere bedrijven hebben 
dat ook gedaan. Ik denk dat het lange 
uitblijven van deze wet eerder heeft 
bereikt dat men aarzelend is geworden 
om gegevens uit handen te geven. 
Daardoor is nogal wat 
beleidsonderbouwend en 
wetenschappelijk onderzoek waaraan 
wel maatschappelijk behoefte was niet 
goed mogelijk geweest. Het niet 
doorgaan van de laatste volkstelling 
vanwege het argument dat er geen wet 
tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bestond, is daar een 
voorbeeld van." > I 
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Problemen 

De VVD-senator ziet ook wel wat 
problemen rond deze wet. Een wrijving 
bijvoorbeeld tussen persvrijheid en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. "Iedere leverancier voor 
Viditel is voor zijn stukje 
registratiehouder, is er voor 
verantwoordelijk. Voorzover hij 
persoonsinformatie beschikbaar zou 
stellen zou hij dus een vergunning 
moeten hebben. 
Een tweede punt is, dat er nu allerlei 
registers bestaan die volgens de wet 
openbaar zijn. Zaken die bijvoorbeeld 
in de Staatscourant worden 
gepubliceerd, zoals faillissementen, 
ontzeggingen uit de rijbevoegdheid, 
echtscheidingen ... e.d. Als dergelijke 
gegevens op grote schaal beschikbaar 
komen, bijv. via Viditel, wordt de 
drempel om daar kennis van te nemen 
een stuk lager. Niet iedereen zit de 
Staatscourant uit te spellen. 
Daarmee kom je op de vraag: hoe 
openbaar moet die openbare informatie 
nu eigenlijk zijn? 
Openbaarheid is nodig voor het 
rechtsverkeer, maar niet om de 
nieuwsgierigheid van anderen te 
bevredigen. 
Een ander punt dat met deze wet niet 
bevredigend wordt opgelost is het 
grensoverschrijdend verkeer, terwijl 
aparte wetten zullen moeten worden 
uitgevaardigd voor de 
inlichtingendiensten en de BVD. Het 
wordt natuurlijk wat absurd als je 
onschuldige dingen streng gaat regelen 
en uiterst belangrijke zaken, waardoor 
mensen bij fouten ernstig nadeel 
kunnen ondervinden, erbuiten laat. 
Neem de informatiebureaus die 
inlichtingen bij de buren gaan 
inwinnen, gaan aanhoren wat er twintig 
jaar geleden is gebeurd. En dat kan dan 
nog tegen je worden gebruikt." 

Centrale Personenadministratie 
(CPA) 

Op kortere termijn zal het wetsontwerp 
CPA van kracht kunnen worden. Als 

voorzitter van de Commissie 
Automatisering 
Bevolkingsboekhouding is Zoutendijk 
ook bij deze materie nauw betrokken. 
Geen wonder, want het zijn ook twee 
zaken die in elkaars verlengde liggen. 
"Ik ben van mening," zegt hij, "dat de 
primaire registratie zo dicht mogelijk 
moet plaatshebben bij de bron. Dus in 
de eerste plaats bij de gemeenten of bij 
de intergemeentelijke centra. Ik heb 
geen behoefte aan nog eens een groot 
centraal bestand van 
bevolkingsgegevens. Een centrale 
personenadministratie zou zich 
eigenlijk moeten beperken tot de 
verwijzingsfunctie, zou moeten werken 
als postkantoor tussen enerzijds de 
verschaffers van informatie en 
anderzijds de gebruikers. De laatsten 

vindt men bij de uitvoerende organen 
voor de sociale verzekeringen en 
bijvoorbeeld de 
dienstplichtadministratie. 
Ook de hele bevolkingsboekhouding 
zou nog eens goed moeten worden 
bekeken op wat gemeenten nou precies 
mogen registeren. Bijvoorbeeld of het 
nou eigenlijk toelaatbaar is dat op de 
persoonskaarten een apart hoekje 
bestaat voor persoonlijke 
aantekeningen. Niemand weet wat 
daar precies mee wordt bedoeld. We 
zullen moeten nagaan of die hele 
persoonskaart niet zou kunnen 
verdwijnen om plaats te maken voor 
een heel ander systeem van 
bevolkingsboekhouding. Daarmee is 
onze commissie bezig." ~ 

Mededeling van het hoofdbestuur 
Onder verwijzing naar de beschrijvingsbrief voor de 35 ste jaarlijkse 
algemene vergadering (bijlage van Vrijheid en Democratie nr. 1259 van 
15 december 1981) kan worden bericht dat door het ontbreken van 
overige kandidaten de door het hoofdbestuur gestelde kandidaten voor 
secretaris voor de organisatie, de heren P. L. van den Bossche, drs. H. 
B. Eenhoorn en ir. T. Thalhammer, conform artikel 73 juncto 42.2 van 
het huishoudelijk reglement, tijdens de 35 ste jaarlijkse algemene 
vergadering door de voorzitter benoemd zullen worden verklaard. 

J. Kamminga, voorzitter 
W J. A. van den Berg, algemeen secretaris 

T-SHIRTS 
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Spoorlaan 392, Postbus 383, Tilburg 

Tel.(013)435809 
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in de uitgave van 15-12 j.l. 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

~~~~ dat 't u schikt. ;~, 

Uw eigen bungalow in e<·n van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Fl< )rida 
wordt- wat betreft onroerend g< )Cd -
steeds geliefder. Zelfs een vakantiP
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij 'Vinkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
alle denkbare voorzieningen·. bon in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. . 
Of u nu of in een The Deltona Corporatien 

ongewoon. later stadium van uw bunga- . . . . 
The Deltona Corporation- een low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue, Mlaml, Flonda 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor- r---------------------, 
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen. I Name.. Neth. A I 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond 1 163? I 

I Address .. · ··1 tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg-
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 

Obtain thP i'roperty Report required by Fcclt·ralliiw a nel rmd it before signing anything.@ 
1\o Federal agcncy has judged the mcrits or value, if any, of thb property. Af) lR226 o~~;~"N',·:; 

I City ........ Country: Holland 1 
I Telephone (business} (home) ............................... I 
L---------------------~ 

Geen voornemens 
Ditjaar doe ik er niet meer aan. Op 
zich is dit het beste voornemen, nl. het 
plan géén nieuwsjaarsvoornemens te 
maken. Oké er móeten kilo's af en al 
een halfjaar loop ik te roepen dat ik 
stop met roken. Dat zijn belegen 
ideeën. 
Geen voornemen ook meer om 
NETTER te zijn. Wzl een mens niet op 
permanente voet van oorlog met zijn 
structuur leven dan zal hij zijn 

karakter voor liefmoeten nemen. Na 
een bepaalde leeftijd verandert men 
niet meer. 
Enkelen uwer hadden het al door. Eén 
lid stuurde een pagina uit V. enD. met 
een koe van een taalfout plus de tekst 
"0 Nederlands let op uw saeck". Dat 
was een aardige reactie. Wat het blad 
betreft doe ik écht mijn uiterste best 
niet slordig te zijn, maar het lukt niet 
altijd. 

Vannacht ben ik weer eens akelig op 
mijn eigen slordigheid gedrukt. Om een 
uur of half drie was ik op zoek naar de 
plattegrond van Londen. Anderhalve 
week geleden gekocht en bestemd voor 
komende week (ik schrijf dit eind 
december). Zo'n ding kán dus niet ver 
zijn. 
Mijn eerste gedachte is dan: Waar legt 
een normaal mens zo iets niet? Sinds ik 
de magische kubus eens terug vond in > 
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• • • • • • • • 
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de broodtrommel en mijn zakagenda- : 
waar ik me sufnaar had gezocht- uit • 
hetfonteintje op het toilet viste, geen : 
onlogisch denkbeeld. • 
Ruim twee uur heb ik mijn : 
tweekamer:flat systematisch uitgekamd • 
voor ik Londen vond onder een : 
spoorboekje dat onder de magische • 
kubussen, dito achthoeken en ballen : 
lag. In die tussentijd passeerde de : 
partij volop mijn ogen. Ik besefte weer: • 
Hier móet geruimd worden. : 
Wat kwam boven water? Foto's van een • 
afgeslankte Erica ... een rubriek van 
Koosje Bins, die ze mij na een 
noodkreet ten tweede male toezond. 
Gelukkig had ze een afschrift. Jan 
Hendrik, ookjouw foto kwam boven 
water. Speeches uit het recent verleden 
van onze voormannen en -vrouwen, 
kladinterviews, volle blocnotes. De 
VVD heeft bezit genomen van mijnflat 
en dát gaat me wat ver. Partijliefde is 
goed, maar dit riekt naar fanaatheid! 
Het enige wat ik niet vond, waren 
ingezonden brieven, want die 
beantwoord ik gelijk. Dan kan er niets 
mis mee gaan. En er kómt nogal wat 
binnen. Na mijn mededeling dat ik géén 
nieuwjaarsvoornemens meer maak, 
kan ik amper van u verwachten dat u 
dat wél doet. Laat staan het u vragen. 
Anders zou ik heel beleefd willen 
verzoeken . .. kunnen die brieven wat 
vriendelijker? Kritiek is best, maar 
waarom moet het vaak zo zurig of 
gebeten? Er waren er een paar dit 
afgelopen jaar, waarvan ik heb 
genoten. Een paar ook, die kort en 
essentieel waren. Zulke epistels plaats 
of beantwoord ik met vreugde. 
Gezamenlijk bent u verantwoordelijk 
voor die laatste pagina's in het blad 
waarop "Mijn opinie is ... " wordt 
afgedrukt. Maak er wat moois van 
(nee, alsjeblieft niet allemaal tegelijk!!) 
dan zal ik toch mijn best doen wat 
minder nonchalant door het leven te 
gaan. Dus tóch een voornemen!! 

Een vredig en zonnig 1982, 
máák er wat van, 

Reny Dijkman 

Mr. W. J. Geertsema 
leidt de discussie in 
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Op 11 en 12 december 1981 
heeft de algemene 
vergadering van de VVD het 
Liberaal Manifest 
vastgesteld. 
Driejaar van hard werken 
door de "Commissie 
Geertsema "en twee jaar van 
grote betrokkenheid van de 
partij werden afgesloten. 



In Hattem heb ik de leden van de 
commissie, de heer mr. W. J. 
Geertsema, de dames Den Haan en 
Den Ouden, de heren Van Aartsen, 
Labohm, Hoefnagels, Remkes, 
Talsma, Verheul en La Chapelle 
alsmede de secretarissen mevrouw 
Breitbarth-Dettmeyer en de heer 
Wessels al mogen bedanken voor hun 
geweldige inzet. 
Na meer dan 50 lange vergaderingen 
en vele uren thuiswerk is de kroon op 
het werk gezet. Met voldoening en 
rechtmatige trots mogen de leden van 
de commissie omzien; duizenden leden 
actief; 4000 moties en amendementen, 
diepgravende discussie; vier algemene 
vergaderingen en een eindprodukt dat 
is geworden waarvoor het is gemaakt: 
om op terug te vallen en als basis voor 
het verder denken in de partij. 
Bij dankbaarheid van de partij t.o.v. de 
commissie mag het echter niet blijven. 
De waarde van Verklaring en Manifest 
zal pas werkelijk blijken als de stukken 
worden gebruikt bij de discussie in de 
partij over politieke onderwerpen die 
ons op korte, maar vooral ook op lange 
termijn bezighouden. 
Er zal een boekje met de tekst 
verschijnen, die door het hoofdbestuur 
wordt vastgesteld, nadat door de 
commissie de wijzigingen tengevolge 
van de vergadering in Hattem zijn 
verwerkt. 
Het hoofdbestuur rekent het tot haar 
taak de afronding van de discussie te 
maken tot een aanzet ... een begin. Niet 
alleen met woorden, maar ook met 
daden. 
Op 27 februari is er in Leeuwarden een 
partijraad, waar wordt gesproken over 
het rapport van de Teldersstichting: 
"Beheersing van de 
overheidsuitgaven". Beginjuni 1982 
zal een themacongres worden 
gehouden over euthanasie en de 
algemene vergadering in het najaar zal 
zich uitspreken over het ouderen- en 
het patiënten beleid. 

Laten Beginselverklaring en Liberaal 
Manifest ook voor u een begin zijn. 

Jan Kamminga 



Er straalt vertrouwen van 
hem uit. Iets van "rots in de 
branding". Dat is hij die 
laatstejaren dan ookgeweest 
in de partij. In zijn 
afscheidsspeech van het 
dagelijks bestuur zei Piet 
Blauw-ja, hij zal nlet een 
agrarische uitdrukking 
gebruiken -:"Ik heb gezorgd 
dat er zo weinig mogelijk 
zand in de machine kwam. 
Dat was niet makkelijk. Ik 
heb menig moment gehad dal 
ik terugrijdend ter hoogte van 
Zwolle dacht: "Als ik nu nog 
één weerbarstige liberaal 

k , " tegen om ... 
Portret van een landelijke 
troubleshooter, thans 
Kamerlid. 

Mischien denken sommige mensen van 
de buitenwacht het nog ... dat de VVD 
zo'n aardige, vriendelijke partij is, 
waarbij nooit de loper wordt opgerold 
waar iemand op staat en nimmer met 
ellebogen gewerkt. Kortom, dat we 
allemaal echte liberalen, dus ruim van 
geest zijn. Nou, zo mooi is het niet. Het 
net afgetreden dagelijks bestuurslid 
Piet Blauw, agrariër te Nieuwe Pekela 
en thans Tweede Kamerlid, heeft een 
aantaljaren als troubleshooter 
gefunctioneerd. Liepen de gemoederen 
hoog op in een afdeling of 
Kamercentrale dan was Blauw de 
noodrem, de brandspuit, de ... ja wát 
eigenlijk? Wat is een troubleshooter? 
Piet Blauw: "Dat is moeilijk uit te 
leggen. De afgelopen vier jaar ben ik 
met veel problemen geconfronteerd, 
waarvoor ik door mijn ervaring vrij 
snel een oplossing wist. Maar gelet op 
het feit datje met mensen werkt, vraagt 
dat veel tijd. Je moet via gesprekken, 
via het uitstippelen van lijnen de 
partijen weer bij elkaar proberen te 
brengen. Het belangrijkste is 

Piet Blauw: 
,Het belangrijkste 
is luisteren ... ' 

luisteren ... luisteren en nog eens 
luisteren en daarna tussen neus en 
lippen door proberen hier en daar wat 
richting aan te geven. 
Troubleshooter ... ik zou er geen 
andere term voor weten. Er is ook geen 
systeem voor. Eigenlijk is het zo datje 
daar moet optreden, waar men niet 
onderling tot overeenstemming kan 
komen. 
Elke politieke partij bestaat bij gratie 
van kennis en ambitie. Dat brengt 
spanningen met zich mee, die op 
bepaalde momenten escaleren. Dan is 
vaak de emotie een blokkade om tot 
een oplossing te komen. Dat kan dan 
alleen door mensen te laten praten." 

Dubbelfunctie 

Sinds de laatste kamerverkiezingen zat 
Piet Blauw in een dubbelfunctie in de 
VVD als Dagelijks Bestuurslid én als 
fractielid. Na vijfenhalfjaar trok hij een 
streep onder de bestuursfunctie, waarin 
het hem vooral boeide om te werken 
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met mensen. Om oplossingen te 
zoeken, waarin beide partijen zich 
konden herkennen. "Elkaar weer 
gingen respecteren", zegt Piet, "want 
zó hoort het bij ons. Niets menselijks is 
er vreemd aan een liberaal. Ik zou 
zeggen: leer ze maar kennen ... er loopt 
wel eens iets in de kladdcrewats, dat is 
heel simpel." 

Afdelingen 

Blauw is een geboren Noordhollander. 
Ook daar richtte hij het nodige aan en 
op~ beide positiefbedoeld ~.Zo 
ontstond de afdeling Heerhugowaard. 
"In de Noordhollandse periode toen ik 
voorzitter van de rijkskieskring Den 
Helder was, heb ik samen met de 
onvolprezen secretaris Jim de Veen een 
tien~, twaalftal afdelingen opgericht. 
We waren altijd op pad om die zaak op 
te bouwen. Er waren nog een aantal 
witte vlekken en je bent met dat virus 
besmet of niet. Al werkende léér je." 
Piet Blauw verhuisde als landbouwer 

.·.·.·.· 
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2. Janny: "Ik zag 
hem node, maar ook 
graag naar de 
Kamer vertrekken" 
(foto Jan Drost) 

"Voor het laatst als 
DB-lid op het 
podium. Afscheid te 
Hattem." 
(fotoJanD 

naar Nieuwe Pekela in Groningen. Zijn 
belangstelling voor politiek bleef. Via 
het voorzitterschap van de 
Rijkskieskring Groningen werd hij 
gevraagd voor het Dagelijks Bestuur. 
Zijn vrouw, Janny, raakte hem nog 
meer kwijt aan de politiek toen hij 
kamerlid werd. Geen probleem voor 
haar. "Ik ben hem heel graag 
kwijtgeraakt voor het goeie wat hij 
altijd heeft willen nastreven." 
Janny leeft zo mee dat Piet haar wel 
eens afremt als hij oververzadigd van 
het partijgebeuren thuis komt. Janny: 
"Hij wil ook wel eens die partij van zich 
afschudden, het relativeren en dan 
moet ik er niet over praten. Maar ik 
volg alles wat politiek betreft via 
kranten, radio en televisie. Ik heb me 
altijd sterk voor politiek geïnteresseerd 
en dat is misschien ook de reden dat ik 
hem node, maar ook graag naar de 
Tweede Kamer zag vertrekken. De 
kinderen vangen het ook goed op. Ze 
accepteren het helemaal dat hun vader 
dit werk doet. Daar staan ze achter." 
Piet vult aan: "Janny is zo politiek 

gemotiveerd dat ik weleens tegen haar 
heb gezegd als we op bezoek gingen;je 
mag over alles praten, maar niet over 
politiek." 
Beiden schieten in de lach. 

Bok 

Piet Blauw heeft als bestuurslid de 
naweeën van de grote partijgroei 
meegemaakt. "Die partij maakt een 
ontwikkeling door waarin meer ruimte 
ontstaat voor het maken van kritische 
opmerkingen naar collega's. Daardoor 
krijg je wat meer spanning, die 
motiverend werkt, zo van: 
Potverdrieëndertig,je veegt me de 
mantel uit. Die kans krijg je de 
volgende keer niet meer. Ik zal erop 
zitten als een bok op de haverkist. Een 
aantaljaren terug bestond dat niet. De 
snelle groei heeft ook zijn gevolg gehad 
in de bestuurssamenstelling. De partij 
is meer open, meer volkspartij 
geworden. Ik zeg daarbij, ook wat 
mezelfbetreft is er een groeiproces 
geweest." 
Piet Blauw worstelde na de eerste 
versie van het Liberaal Manifest met 
negen kilo amendementen. Hij 
overleefde. "Dat is natuurlijk een 
problematiek die we in onze partij wél 

Reny Dijkman 

hebben, dat meedenken en die inspraak 
moet gekanaliseerd worden door 
mensen die naast hun normale toko op 
basis van idealisme en vrijwilligheid dit 
werk doen. Bij mijn afscheid van het 
Dagelijks Bestuur heb ik dan ook 
gezegd: Mensen, kijk uit waar je mee 
bezig bent. Niet omdat ik die inspraak, 
dat meedenken wil afdammen, maar 
omdat de huidige fysieke belasting echt 
de limiet is van het Dagelijks Bestuur. 
Avond aan avond ben je op pad over 
zeer grote afstanden. Bovendien moet 
je beslagen ten ijs komen, dus je 
stukken lezen." 

Vogels 

Zijn grote landbouwbedrijf in het 
noorden blijft de thuisbasis. "Ja, dat is 
het heerlijke alternatief. Als ik terug 
kom van Den Haag ... overspoeld door 
woorden, gedachten ... na moeilijke 
keuzes ... om dan de volgende dag het 
land op te gaan en de vogels te horen 
fluiten. Dat leert te relativeren. Elk 
mens wordt gevormd door de 
omgeving waarin hij is opgevoed. Als 
boer ben ik altijd gewend geweest om 
duizenden plannen te maken die soms 
door tien millimeter neerslag weer 
werden verstoord. Dat relativeren ben 
ik gewend en ik geloof dat het ook in de 
politiek een goede zaak is met beide 
benen op de grond te blijven staan. 
Luchtfietserij wordt zeker in mijn toko, 
de landbouw, niet gehonoreerd." ....a 
3. Piet Blauw 
tijdens zijn 
landbouwmaiden
speech in de Kamer. 
Geenmoment 
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haya van sameren stichting 

DeHayavan 
Somerenstichting 
Kadervorming in de VVD is een zaak van 
lange adem, wordt wel eens beweerd. Directe 
resultaten laten zich niet altijd onmiddellijk 
meten, en daarom zal in een aantal regio's in 
het land soms sprake zijn van een 
stiefmoederlijke bedeeldheid. Het is iets vager 
dan propaganda waarvan de kwaliteit zich 
veelal direct laat afmeten aan de resultaten 
van de daarop volgende verkiezingen. "Dat 
lééft meer", heet het dan. De mensen in de 
partij die zich bezig houden met kadervorming 
en deze activiteiten in hun bestuursportefeuille 
in kamercentrales en organisaties hebben, 
weten wel beter! Zij weten dat actieve leden die 
zich in de VVD een weg willen banen naar 
allerlei verantwoordelijke functies, dit veelal 
bereiken wanneer zij voor zich zelf een stevige 

.·.·. basis van kennis en informatie hebben gelegd. 
::::: De Haya van Somerenstichting zal zich in 
·•·•· 1982 dan ook met het nodige enthousiasme 
t~ gaan richten op een aantal doelgroepen die 
~t. voor ons landelijk van betekenis is . 

.. 
:
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.:· vorming en scholing treft u aan in de 
@ Handleiding, die u tegen betaling van f 4,
; kunt bestellen bij de Haya van 
m Somerenstichting,gironummer 36.19.19.7.) 
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Gemeenteraadsleden 

Vrijwel direct in het nieuwejaar wordt 
begonnen met een reeks 
gemeenteraadscursussen voor 
aspirant-gemeenteraadsleden. Deze 
cursussen, op veertien plaatsen in het 
land gehouden, gaan over onderwerpen 
die ieder raadslid zich eigen behoort te 
maken en die van algemeen technische 
en organisatorische aard zijn 
(Inspraakprocedures, het functioneren 
van raad en college e.d., alsmede over 
meer inhoudelijke zaken betreffende 
Ruimtelijke Ordening, Financiën, 
Onderwijs en Welzijn). 
Een cursus discussietraining voor de 
doelgroep gemeenteraadsleden zallater 
in hetjaar volgen . 

Statenleden 

Aan kandidaatleden voor Provinciale 
Staten zal eveneens aandacht worden 
besteed. Voorafgaand aan de 
verkiezingen van de staten zullen 
belangstellenden in deze categorie 
gedurende een dag worden voorgelicht 
over een aantal onderwerpen, 
waarover thans nog overleg wordt 
gepleegd met de Vereniging van Staten
en Raadsleden. 
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Bestuurders 

Het afgelopenjaar is een start gemaakt 
met een aantal ééndaagse bijeenkomst 
voor afdelingsbestuurders, met name 
voor voorzitters en secretarissen. 
De enorme belangstelling die hiervoor 
bestond is mede de reden geweest dat in 
1982 het aantal ééndaagse 
bestuurdersbijeenkomsten zal worden 
uitgebreid. 

Jongeren 

Een volgende, en heel belangrijke 
doelgroep is de Jongeren. 
Geïnteresseerde kamercentrales 
berichten per brief alle jongeren, die lid 
of gezinslid zijn van de VVD en vallen 
in de leeftijdsgroep 18~25, over een 
twee~ of driedaagse informatieve 
cursus, waarin zowel aan technische 
(communicatietraining) als aan 
inhoudelijke onderwerpen {politieke en 
liberaal~ filosofische) ruime aandacht 
zal worden besteed. 
Gelet op het maximum deelname~ 
aantal van 25 per cursus wordt de 
jongeren geadviseerd na ontvangst van 
deze brief, bij interesse snel te reageren. 

Europa 

Hoewel de Europese Verkiezingen pas 
in 1984 zijn, zal in dit nieuwe jaar toch 
al een aanzet worden geleverd om tot 
een aanwakkeren van de belangstelling 
hiervoor te komen. De 
Europarlementariërs zullen in 1984 
voor de tweede maal rechtstreeks 
worden gekozen. Bij de eerste directe 
verkiezingen in 1979 bleek dat de 
aanlooptijd om tot een duidelijke 
betrokkenheid van de kiezer te komen 
meer tijd in beslag nam dan algemeen 
werd aangenomen. 
Daarom zal de Haya van 
Somerenstichting tegen het eind van 
hetjaar twee informatieve 
bijeenkomsten organiseren waarbij 
vanzelfsprekend Europese zaken aan 
de orde zullen komen. Medewerking 
aan deze bijeenkomsten is reeds 
toegezegd van de zijde van de Liberale 

Europarlementariërs en van de 
Federatie van Liberale en 
Democratische Partijen van de E.G. 

Energie 

Tenslotte enige aandacht voor de 
discussie rondom het thema van de 
energieproblematiek. De indertijd in 
het leven geroepen Stuurgroep 
Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid onder voorzitterschap 
vanjhr. mr. M. L. de Bra uw verwacht 
binnenkort over een aantal financiële 
toezeggingen van het Ministerie van 
Economische Zaken te beschikken, 
waardoor zij subsidie kan verschaffen 
aan die organisaties en politieke 
partijen die aandacht gaan besteden 
aan de zg. Brede Maatschappelijke 
Discussie. 
Zowel de VVD als de Haya van 
Somerenstichting vindt het van 
belang in 1982 deel te nemen aan de 
energiediscussie, en beide hebben een 
aantal voorstellen in dit verband 
uitgewerkt. De besprekingen met de 
Stuurgroep hebben inmiddels 
plaatsgevonden, op basis waarvan er 
goede reden bestaat aan te nemen dat 
de VVD en de Haya van 
Somerenstichting een redelijke 
financiële bijdrage kunnen verwachten 
zodra de Stuurgroep Maatschappelijke 
Discussie Energiebeleid over de nodige 
financiën zal kunnen gaan beschikken. 
Wij houden u op de hoogte! 

Informatiemap 

Eén van de zeer belangrijke 
nevenactiviteiten van de Haya van 
Somerenstichting is het activeren en 
coördineren van de werkzaamheden 
die betrekking hebben op de 
samenstelling en produktie van de 
Informatiemap, het onder de 
verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur uit te geven periodiek. 
Deze Infomap ven;chijnt eens per 
maand gedurende tien maanden per 
jaar, en verschaft directe politieke en 
achtergrondinformatie op tal van 
terreinen. 

De map bestaat uit een aantal 
onderdelen zoals Algemene Politiek, 
informatie over departementsgewijze 
ontwikkelingen in de Eerste en Tweede 
Kamer, algemene en liberale 
achtergrondinformtie, partij~ 
activiteiten, informatie van de 
Vereniging van Staten~ en Raadsleden, 
en een onderdeel "De Europese 
Gemeenschap". 
Tevens ontvangen abonnees de 
geschriften van de prof. mr. B. M. 
Teldersstichting als bijlage bij de map. 
De jaarlijkse abonnementskosten 
bedragen/85,-. 
Aanmelding als abonnee kan bij de 
Haya van Somerenstichting, tel. 070 ~ 
614121. 

Conclusie 

Samenvattend kan worden gezegd dat 
de Haya van Somerenstichting 1982 
zal ingaan in de duidelijke overtuiging 
dat een partij pas dan optimaal kan 
functioneren wanneer zij op de 
inhoudelijke en organisatorische steun 
op alle fronten en niveaus kan rekenen. 
Hierbij is een dankbare, zij het zware 
taak weggelegd voor al die leden in de 
VVD die er in het nieuwe jaar een 
schepje bovenop willen doen om te 
bereiken dat wij met elkaar die stabiele 
partij vormen die wij willen en kunnen 
zijn. 
Hiertoe biedt 1982 alle mogelijkheid: 
Verkiezingen van Raden en Staten, en 
de hieraan voorafgaande 
forabijeenkomsten, spreekbeurten, 
debatavonden, voorlichtingsronden, en 
propaganda ~activiteiten. 
Bij deze verkiezingsvoorbereidingen is 
de inzet van een ieder noodzakelijk. De 
Haya van Somerenstichting zal op 
haar terrein de nodige bijdragen 
leveren. 
Dat doet zij het gehele jaar door, ook 
ná de verkiezingen, ter ondersteuning 
van een goed getraind en gemotiveerd 
partijkader! 

Rob v.d. Heijden 
adjunct~secretaris 
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Wim van Eekelen 
Lid Tweede Kamer der 

Staten-Generaal 

Vier dagen zijn zeven leden van de Tweede 
Kamer in Moskou geweest op een Oost- West
reis, die begon in Parijs en eindigde in Bonn. 
Een nuttige ervaring, niet zozeer wegens de 
verkregen informatie (want nieuw beleid wordt 
zelden aan buitenlandse parlementariërs 
gespuid) maar wel door de confrontatie met de 
Russische betoogtrant. · 
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Wij hadden contacten op verschillende 
niveaus: de opperste Sowjet, als 
tegenhanger van ons parlement, de 
hoÓfdredacteur van de Pravda, het 
instituut voor betrekkingen met Noord
Amerika (een instituut voor West
Europa bestaat niet), het Centraal 
Comité van de communistische partij 
en tenslotte twee uur lang bij Minister 
Gromyko, tevens lid van het Politburo. 
Overal ging een vloed van anti- . 
Amerikaanse uitspraken over ons 
heen, die zelfs op de meest 
goedgelovige Nederlanderals 
overdreven moest over komen. 
Naarmate wij hogerop kwamen werd 
het mogelijk door te prikken naar de 
werkelijke inhoud van standpunten, 
maar makkelijk is dit niet. Eigen cijfers 
over de krachtsverhouding worden 
nauwelijks gegeven, maar Westelijke 
publikaties worden geciteerd als het 
goed uitkomt. Als dat niet zo is worden 
de cijfers overdreven genoemd en 
moeten wij geen geloof schenken aan 
de Amerikaanse propaganda. Als een 
punt van kritiek aan de orde komt, 
zoals Afghanistan, gaat men daar niet 
op in maar wordt een situatie in het 
Westen aan de orde gesteld. 
Ons doel was tweeledig: de 
wapenbeheersing en de Madrid 
vervolgconferentie over veiligheid en 
samenwerking in Europa. Veel ging dus 
over de nieuwe SS-20 raketten die .·.·.·.· 
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West-Europa kunnen treffen z~nder 
dat op Europees grondgebied een 
capaciteit aanwezig is die de Sowjet
Unie kan raken. Wanneer wij zeiden 
ons door deze wapens bedreigd te 
voelen die de Sowjets in de periode van 
ontspanning waren gaan plaatsen en 
waarvan er nu 250 zijn, was het 
antwoord dat zij weliswaar accuraat 
waren en 3 deelkoppen hadden, maar 
in totale lading toch minder krachtig 
dan de SS-4 en -5 waarmede het 
Westen al jaren had leren leven. Maar 
de Pershing 11-raket waarvan er in 
I 983 ruim I 00 op Duits grondgebied 
worden geplaatst werd wel een 
strategische bedreiging genoemd 
omdat die in enkele minuten Russisch 
gebied kunnen bereiken. Net of die 
vluchttijd anders zou zijn voor de 
Sowjet-raketten. 
Tijdens het gesprek met Gromyko 
werden hem vragen gesteld over het 
Russische voorstel tot bevriezing van 
de huidige situatie (moratorium) en 
over de controle daarop. Na te hebben 
verklaard dat het Westen moet stoppen 
met het hele proces van produktie en 
plaatsing van nieuwe wapens wilde de 
Minister het kennelijk over een andere 
boeg gooien en vroeg hoe in Nederland 
over de kernwapens werd gedacht. 
Toen kregen wij per partij de 
gelegenheid om dat uiteen te zetten. 
Hier een stukje uit die discussie. 
Het CDA zag de onderhandelingen te 
Genève als een politiek 
onderhandelingsproces voor een 
militair probleem. In <JJwachting van 
het verloop van dat proces had men een 
beslissing uitgesteld. De PvdA was 
tegen modernisering maar voelde zich 
wel bedreigd door de SS-20. Tot 
driemaal toe werd tevergeefs 
geprobeerd Gromyko te bewegen om 
het eenzijdige gebaar van goede wil in 
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te vullen dat in het vooruitzicht gesteld 
is als de NAVO het moratorium 
accepteert. Zal men dan alleen oude 
SS-4 en -6 ontmantelen of ook een 
aantal SS-20? Gromyko hield hier 
geheel de handen vrij. 
Door mij werd gesteld dat de VVD 
hoopte op slagen van de nul-optie te 
Genève, maar dat wij bereid waren tot 
plaatsing van nieuwe kernwapens in 
Nederland indien de Sowjet-dreiging 
gehandhaafd bleef. Voorts meende ik 
dat Gromyko onvoldoende oog had 
voor het belang van de nieuwe 
voorstellen die .President Reagan had 
gedaan en die hem niet overal in eigen 
kring in dank zouden worden 
afgenomen. Op zijn minst verdiende 
Reagan het "voordeel van de twijfel". 

In ieder geval waren de Europese 
bondgenoten verheugd over zijn rede. 
Gromyko bekritiseerde voortdurend de 
VS en had het nauwelijks over Europa, 
maar Europa voelt zich bedreigd door 
de SS-20. 

Mijn betoog leek onverwacht te komen. 
Gromyko ging rechtop zitten en keek 
mij met felle bruine ogen aan en 
reageerde kort: hij liet mijn ideeën 
geheel voor mijn rekening. "Als u zich 
comfortabel voelt wanneer de 
atoombewapening toeneemt is dat voor 
uw geweten en verantwoordelijkheid. 
Voor alles moet de atoomdreiging 
verminderen op basis van het 
bestaande globale evenwicht en 
wederkerige veiligheid. Reagan heeft 
alleen mooie woorden gesproken, maar 
nog geen enkele concrete stap gezet 
naar werkelijke ontspanning. Enfin, de 
onderhandelingen zijn begonnen, wij 
wachten af en zien wel". 
Opnieuw dus het wegpraten van de 
eigen offensieve capaciteit. 

De mensenrechten 

Aanvankelijk wilden enkele 
delegatieleden de mensenrechten maar 
eenmaal tijdens het gehele bezoek 
aansnijden. Door mij is met succes 
bepleit bij iedere ontmoeting in te gaan 
op de "derde mand" van Helsinki: de 
uitreisvisa van Joodse emigranten, en 
familiehereniging en de slechte 
behandeling die mensen krijgen die in 
eigen land een beroep doen op de 
slotakte van Helsinki van 197 5. Niet 
iedere keer even uitvoerig, maar bij 
ieder contact een ander accent. Als wij 
het plaatsten in het geheel van de 
slotakte, die ook over militaire aspecten 
van veiligheid en economische 
samenwerking gaat, kon men 
daartegen moeilijk bezwaar maken. En 
voor de schrijnende individuele 
gevallen die in Nederland bijzondere 
belangstelling kregen (w.o. de Esten 
Mart Niklus en het echtpaar Lifshitz) 
heeft de delegatie-voorzitter aan het 
slot van het gesprek met Gromyko een 
briefmet namen overhandigd. De 
ervaring heeft geleerd dat dergelijke 
stappen toch vaak resulteren in een 
kleine lotsverbetering van de 
betrokkenen. 
Wat is de balans van zo'n reis? 
Aandacht heeft de delegatie genoeg 
gekregen. Moskou vindt het kennelijk 
interessant wat er in Nederland aan de 
hand is. Het VVD-standpunt is 
duidelijk naar voren gekomen, en 
daarmede de overtuiging dat wij niet 
zullen geloven dat er evenwicht in de 
krachtsverhoudingen bestaat alleen 
omdat de Sowjet-Unie dat zegt. Daar is 
meer voor nodig. 



op zaterdag 27 februari 1982 in het 
Oranje Hotel te Leeuwarden, 
Stationsweg 4 (tegenover het station), 
aanvang I 0.30 uur. 

Agenda: 

I. Opening door de voorzitter, 
J. Kamminga. 

2. Inleidingen naar aanleiding van de 
concept-resoluties inzake het 
rapport van de Teldersstichting: 
"Beheersing van de 
overheidsuitgaven." 

3. Plenaire discussie over de concept
resoluties, onder 2 genoemd. 

4. Behandeling verklaring inzake het 
rapport van de Teldersstichting 
"rechtsbescherming tegen de 
overheid". 

5. Pauzevan I3.00tot I4.00uur. 
6. Benoeming leden VVD-delegatie 

naar ELD-congres te Venetië. 
7. Bespreking van het rapport van de 

kamercentrale Leiden over het 
functioneren van de partijraad. 

8. Sluiting. 

ad 2. De concept-resoluties worden 
bijgaand gepubliceerd. 
Een samenvatting van dit rapport is 
gepubliceerd in Vrijheid en Democratie 
nr. I25I van 23 juni I98I, blz. 22 e.v. 

ad 4. Deze verklaring wordt bijgaand 
gepubliceerd. Een samenvatting van dit 
rapport is gepubliceerd in Vrijheid en 
Democratie nr. I249 van I9 mei I98I, 
blz. I8 e.v. 

ad 6. Een voorstel is aan de leden van 
de partijraad toegezonden. 

ad 7. Geïnteresseerde leden kunnen dit 
rapport alsmede de aantekeningen 
daarbij van het hoofdbestuur 
aanvragen bij het algemeen 
secretariaat, telefoon 070- 6I4I2I bij 
mej. Luyben (toestei2I). 

J. Kamminga, voorzitter. 

W. J. A. van den Berg, 
algemeen secretaris. 

Openbare partijraadsvergadering 

Concept-resoluties ten behoeve van de 
vergadering van de partijraad op 27 
februari I982 te Leeuwarden over het 
rapport "Beheersing van de 
overheidsuitgaven" van de prof. mr. 
B. M. Teldersstichting. 

I. De VVD is van mening dat 
onverwijld teruggekeerd moet worden 
naar een trendmatig en stringent 
begrotingsbeleid op meerjaren basis, als 
middel om een bijdrage te leveren aan 
de beheersing van de 
overheidsuitgaven. Tijdens de 
kabinetsformatie dient per onderdeel 
van beleid een kwantificering van de 
budgettaire consequenties gegeven te 
worden teneinde tot duidelijke 
afspraken te komen. Nagegaan moet 
worden welke wijzigingen in de 
bestaande wetgeving noodzakelijk zijn 
om de autonome stijging van de 
uitgaven, voortvloeiende uit wettelijke 
verplichtingen afte remmen. 

2. Herziening van het uitgaven- en 
belastingbeleid op alle 
overheidsniveaus met als doel 
terugdringing van het begrotingstekort 
en daadwerkelijke verlaging van 
belasting- en premiedruk is gewenst. 
Daartoe moeten onder meer de 
volgende middelen aangewend worden: 

het profijtbeginsel bij het ter 
beschikking stellen van goederen en 
diensten; 
de eigen bijdrage bij sociale 
verzekeringen en voorzieningen; 

- privatisering van overheidstaken 
waar dat verantwoord is. 
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Teneinde deze herziening te bevorderen 
dient in de politieke 
besluitvormingsprocessen op alle 
bestuurlijke niveaus een integrale 
besluitvorming gestimuleerd te worden, 
op centraal niveau bijv. door een 
financieel kernkabinet en een 
begrotingscommissie in de Tweede 
Kamer in te stellen. 

3. De uitwerking van toepassing van 
het profijtbeginsel dient langs de 
volgende hoofdlijnen te geschieden. Bij 
algemeen bestuur, defensie en justitie is 
toepassing nauwelijks mogelijk. Onder 
meer op de volgende terreinen liggen 
wel mogelijkheden: 
- vervoer (tarieven openbaar vervoer) 
- volkshuisvesting (kostprijshuren met 

subjectsubsidie) 
- volksgezondheid (gedifferentieerd 

eigen bijdrage bij 
medicijnverstrekkingen en 
tandheelkunde) 

- CRM (eigen bijdrage bij 
kunstuitvoeringen, musea, 
bibliotheek en sportwedstrijden). 

Verklaring ten behoeve van de 
vergadering van de partijraad op 27 
februari I 982 te Leeuwarden over het 
rapport "Rechtsbescherming tegen de 
overheid" van de prof. mr. B. M. 
Teldersstichting. 

Op grond van een discussie van het 
curatorium van de Teldersstichting en 
in overleg met de voorzitter van de 
Justitiecommissie is besloten dat de 
inhoud van het rapport 
"Rechtsbescherming tegen de 
overheid" zich niet leent om aan de 
hand van concept-resoluties in een 
partijraadsvergadering bediscussieerd 
te worden, aangezien dit rapport veel 
meer sterkjuridisch vaktechnische 
aspecten dan politieke aspecten bevat. 
Het terrein van rechtsbescherming van 
de individuele burger tegen de overheid 
wordt door het liberalisme echter als 
van zeer grote betekenis beschouwd. 
De partijraad van de VVD, in 
vergadering bijeen op 27 februari I982 
spreekt uit dat zij met grote waardering 
van genoemde studie heeft kennis . 111.. 
genomen. ,.. 



Liberaal HuubJacobse, 
VVD-2e kamerlid 

consumentenbeleid 
Ten onrechte wordt de samenleving 
regelmatig geconfronteerd met de 
gedachte dat in onze maatschappij de 
belangen van producenten en 
consumenten met elkaar strijdig 
zouden zijn. 
Niets is minder waar. 

De overgrote meerderheid van de 
producenten van goederen en diensten 
op een open markt is erbij gebaat dat de 
uiteindelijke afnemer overtuigd, en dus 
blijvend, cliënt wordt. Doelstelling van 
de bonafide producent is het opbouwen 
van een zodanige vaste afnemerskring 
dat rentabiliteit (dus continuïteit) van 
zijn onderneming mede daardoor is 
gewaarborgd. 
Die afnemer, waar het in het 
consumentenbeleid om gaat, heeft het 
de laatste decennia niet gemakkelijker 
gekregen. Nog niet zo lang geleden 
stapte zij/hij een winkel binnen en 
proefde iets alvorens te beslissen of zou 
worden gekocht. 
Dat tijdperk ligt definitief achter ons. 
Op het moment van het nemen van 
koopbeslissingen is het weinigen meer 
gegeven een precies oordeel te hebben 
over de vraag, of het gebodene in de 
directe of verdere toekomst aan de 
verwachtingen zal voldoen. "Verkopen 
is het scheppen van onzekere 
toekomstverwachtingen tegen directe 
betaling", heeft een cynicus eens 
gezegd. 
Een liberaal consumentenbeleid, mede 
gericht op een bevredigend 

functioneren van de markt, dient 
consumenten, kopers, te helpen bij het 
nemen van verstandige 
koopbeslissingen. 
Er is in de jaren zeventig al het een en 
ander tot stand gebracht of in gang 
gezet. In het bijzonder het kabinet Van 
Agt/Wiegel is voortvarend geweest. 
Ik doe een greep: Wet Misleidende 
Reclame, Warenwet, het Algemeen 
Aanduidingsbesluit, wetsontwerp 
inzake de zuivere rente bij het 
consumptief crediet, het op gang 
komen van de bescherming van 
patiëntenrechten. Maar in het 
algemeen ligt het tempo van wetgeving 
nog (Nederlands) laag. 
Aan twee terreinen van 
consumentenbeleid zal de VVD naar 
mijn meningjuist als uitvloeisel van 
liberale politiek bijzondere aandacht 
moeten besteden. 
In de eerste plaats zijn dat de 
winkelsluitingsregelingen, die ver zijn 
achtergebleven bij de snelle 
maatschappelijke veranderingen. In 
een samenleving met een explosieve 
groei van het aantal een- en 
tweepersoons huishoudens, met een 
toenemend aantal gehuwde vrouwen 
met een functie buitenshuis, past een 
verstarde openstellingsregeling van 
winkels als de huidige allang niet meer. 
Wij zullen moeten naar een systeem 
van variabele openstellingstijden. Het 
felle verzet daartegen van de 
Dienstenbonden FNV lijkt niet erg 
overtuigend: variabele werktijden 
behoeven allerminst langere, of 
ongunstiger werktijden te zijn. 
Het tweede terrein betreft de 
wenselijkheid van een nieuw beleid 
voor de gebruikers van 
overheidsdiensten- klanten van de 
PTT, patiënten in ziekenhuizen, 
reizigers per openbaar of particulier 
vervoer, cliënten van de 
welzijnsinstellingen, en zo verder. Veel 
moeilijker dan aan particuliere 
producenten kart de consument de 
monopolistische overheid voorkeuren 
of bezwaren kenbaar maken. 
Juist ook het versterken van de 
consumentenpositie tegenover de 
overheid is liberale politiek bij uitste~ 



Humanistisch Verbond en 
VVD hebben elkaar nodig 

Helaas is de laatste tijd de indruk gewekt 
dat het Humanistisch Verbond zich 
negatief zou opstellen tegenover de VVD. 
Er zijn door enkele vooraanstaande VVD
ers zelfsfeitelijke onjuistheden over het HV 
verspreid. Alle reden dus om de verhouding 
tussen VVD en HVin kaart te brengen in 
de hoop dat daardoor vooroordelen en 
misverstanden uit de weg kunnen worden 
geruimd. 
Het humanisme als levensbeschouwelijke 
en het liberalisme als politieke stroming 
zijn nauw aan elkaar verwant. Zij zijn de 
erfgenamen vandeidealen van de Franse 
Revolutie: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Tezamen met de socialisten, 
met wie zij gezamenlijk ten strijde trokken 
tegen de toen overheersende christelijk
theocratische staatsopvatting. Versterking 
van de democratie, het verdedigen van 
mensenrechten, het verbreiden van 
verdraagzaamheid en redelijkheid, het 
bevorderen van een ondogmatische 
levenshouding bijv. tegenover 
wetenschappelijke inzichten, en het 
verdedigen van het menselijk 
zelfbeschikkingsrecht tegen aanvallen van 
zedenmeesterij: humanisten, liberalen en 
socialisten hebben gezamenlijk een erfgoed 
tot stand gebracht om trots op te zijn. 
Dat betekent niet dat zij het in alle 
opzichten met elkaar eens zijn. Men kan 
een zelfde levensovertuiging aanhangen 
(bijv. de humanistische) en toch van mening 
verschillen over de politieke wegen 
waarlangs bepaalde doelen bereikt zouden 
moeten worden (bijv. socialistische of 
liberale). En ook het omgekeerde komt 
voor: men treft onder liberalen zowel 
humanisten als christenen aan. En dat is 
ook heel begrijpelijk omdat de terreinen van 
ethiek en politiek niet geheel samenvallen, 
evenzeer zoals wij in Nederland gelukkig de 
scheiding van kerk en staat kennen. 
De vanzelfsprekende spanningsverhouding 
tussen ethiek en politiek kan van twee 
kanten bedreigd worden, namelijk indien de 
politici op de stoel van de 
levensbeschouwing gaan zitten en 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

omgekeerd als levensbeschouwelijke 
groeperingen op de stoel van de politiek 
gaan zitten. In beide gevallen wordt de 
scheiding van kerk en staat doorbroken en 
dreigt ofwel de staat tot zedenmeester te 
worden ofivel de levensovertuiging tot 
loopjongen van politieke machten waardoor 
zij haar kritisch-bezinnendefunctie zou 
verliezen. 

Het is gezien het bovenstaande begrijpelijk 
dat het Humanistisch Verbond zich vanqf 
zijn oprichting in 1946 heeft verzet tegen de 
oprichting van een humanistische partij en 
een goede verhouding heeft nagestreefd met 
liberale en socialistische partije~. En dat is 
- in weerwil van wat sommige VVD-ers 
hebben willen doen geloven -nog steeds het 
standpunt van het HV. Sterker nog: het HV 
heeft in de laatstejaren zich het vuur uit de 
sloffen gelopen om humanistische VVD-ers 
bij het HV-werk te betrekken. Helaas moet 
mij nu een opmerking van het hart die ik 
lang voor mij heb gehouden maar niet 
langer kan verzwijgen nu ik daar door 
sommige VVD-ers toe word uitgedaagd. 
Waar ik in de afgelopen jaren op 
onmiddellijke medewerking kon rekenen 
van PvdA- enD '66-zijde was dat vaak van 
VVD-zijde niet het geval. Ik kan u 
voorbeelden noemen van vooraanstaande 
VVD-ers die gekozen zijn tot lid van 
hoofdbestuur of verbondsraad maar daar 
vrijwel nooit hun gezicht hebben laten zien. 
Het doet dan wat merkwaardig aan als 
uitgerekend diegenen die vele 
democratische kansen hebben laten liggen 
nu hun lidmaatschap opzeggen omdat zij 
het met de HV-koers niet eens zouden zijn. 
Het Humanistisch Verbond is een levende 
democratie die alleen maar goed kan 
functioneren als alle betrokkenen ook 
daadwerkelijk aan de besluitvorming 
deelnemen. 
Men begrijpe mij goed: het gaat hier slechts 
om enkele gevallen. De meeste 
humanistische VVD-ers zijn lid gebleven, 
zoals het oud-kamerlid Anneke Krijnen, nu 
lid van ons dagelijks bestuur. 
Het HV blijft zich verre houden van het 
doen van partij-politieke uitspraken, en zal 
blijven streven naar goede samenwerking 
met socialistische en liberale partijen, en 
dus ook met de VVD. 
Maar een verhouding kan nooit alleen van 
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent 
niet dat de redactie het eens is met de 
inhoud. 
Te lange brieven worden ingekort. 

één kant komen: onze deur staat voor 
humanistische VVD-ers wagenwijd open, 
maar dan moeten zij wel van de geboden 
mogelijkheden gebruik maken. 
En dat brengt mij tot de volgende 
kanttekeningen die ik met enige schroom 
maak, want ik wil niet op de stoel van 
politici gaan zitten. Ik vraag mij namelijk 
af welk politiek belang de VVD kan hebben 
bij een verstoorde relatie met het H V, nota 
bene één van de weinige verenigingen in 
Nederland waar socialisten en liberalen 
elkaar inhoudelijk ontmoeten en vaak meer 
tot overeenstemming blijken te komen dan 
de meeste mensen denken. Wie is er het 
meeste gebaat bij een eeuwige 
afhankelijkheid van de VVD van het CDA: 
de VVD of het CDA? 
Men begrijpe mij nogmaals goed: ik stel 
slechts vanuit mijn humanistische 
achtergrond vragen ter overdenking aan de 
politiek. Wie vindt dat het H V dat niet meer 
moet doen (zoals enkele van de uitgetreden 
VVD-ers) heeft kennelijk niet begrepen wat 
de socratische traditie inhoudt, evenmin als 
een levende democratie waarin een 
vergadering wel eens iets kan adviseren 
waarmee een hoofdbestuur het niet eens 
hoeft te zijn. Ik ga er van uit dat 
humanistische VVD-ers redelijke mensen 
zijn die de verdraagzaamheid kunnen 
opbrengen voor andersdenkende 
humanisten die zij ook van hun 
geestverwanten mogen verwachten. Als zij 
bovendien ook nog tegen een stevige 
inhoudelijke discussie kunnen, ben ik graag 
bereid te bevorderen dat zij de plaats zullen 
vinden in het H V waar zij recht op hebben. 
Dat was zo, en dat is zo gebleven, maar dan 
moet u dat wellaten blijken! 

Rob Tzelman, 
algemeen voorzitter 
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Lidmaatschap 
Humanistisch Verbond 

Een aantal VVD-ers heeft gemeend hun 
lidmaatschap van het Humanistisch 
Verbond te moeten opzeggen. In de vorige 
V. enD. hebben Adelheid Zoutendijk en 
Bert Hubert dit uitgebreid uit de doeken 
gedaan waar de problemen lagen. Adelheid 
onder de kop:" Verdraagzaamheid is er niet 
meer" en Hubert: "Afscheid in/uit een eng 
sfeertje". 
Beiden kwamen tot de conclusie, dat er voor 
hen geen plaats meer was binnen het 
Humanistisch Verbond. 
Ik betreur die beslissing. Hoe kun je pleiten 
voor verdraagzaamheid, als je zelfweg 
loopt, wanneer de zaken niet helemaal 
gaan, zoals je dat zelfgraag zou willen. Ben 
je dan zelfwel zo verdraagzaam? 
Nu is bekend, dat binnen het Humanistisch 
Verbond het congres zich geschaard heeft 
achter de resolutie betreffende de 
kernwapens. Maar de leden denken 
verschillend, als het gaat om de wegen die 
bewandeld moeten worden om de resolutie 
uitte voeren. 
Bij de uitvoering van het beleid houdt het 
hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond zeer veel rekening met de 
meningen van de-minderheden. Het bestuur 
doet alleen uitspraken en voert acties 
wanneer geen der hoofdbestuursleden daar 
principie1e bezwaren tegen heeft. 
Daarom is het goed als de minderheid zich 
ook eens de vraag stelt: Hoeveel rekening 
houd ik als minderheid met de 
meerderheid? 
In hoeverre zijn humanisten, die een 
liberale politieke overtuiging zijn , 
toegedaan, bereid andersdenkenden binnen 
het Verbond de ruimte te geven.Ik vind dat 
noodzakelijk, als de discussie onderling 
maar blijft bestaan. 
Aan die discussie over de pluriformiteit van 
het humanisme zal ik graag mijn bijdrage 
blijven leveren. Want het humanisme is te 
belangrijk om exclusief aan niet liberalen 
over te laten. 
Ik zal daarom de taak van Adelheid 
Zoutendijk overnemen om verder te praten 
met de groep" verontrusten" binnen het 
Verbond. 

Anneke Krijnen, 
oud-lid Tweede Kamer, 
Hilversum -11-1-1982 

"Solidariteitsheffing" 

De heer Wm. Hebly te Aalten schrijft onder 
het stukje "Bezuinigingen", "dan is de 
solidariteit o.a. bij de FNV nergens te 
vinden". Krachtens mijn lidmaatschap van 
de landelijke adviesraad van het centrum 
voor middengroepen en hoger personeel in 
de FNV heb ik de laatste maanden 
verschillende bijeenkomsten meegemaakt 
over de "solidariteitsheffing". 
Allereerst is de FNV een verzameling van 
een groot aantal bonden met een groot 
aantal/eden. Onder die leden wordt over 
allerlei verschillend gedacht en 
gediscussieerd. 
Verder is het zo, dat in die verschillende 
bonden uiteindelijk toch de leden de dienst 
uitmaken. Die leden willen dan een 
keiharde afspraak, dat er met "inleveren" 
of een "solidariteitsheffing", (je kunt het 
ook gewoon belastingverhoging noemen) 
ook echt iets gebeurt. D.w.z. dat er met het 
zgn. banenplan van Den Uyl (waarover men 
in de FNV zijn sterke twijfèls heeft) ook 
werkelijk spijkers met koppen geslagen 
worden en dat die 65.000 banen er dan ook 
werkelijk komen. 
Men voelt in de FNV niet zo erg voor in-het
wilde-weg- en- op-goed-vertrouwen-in-de
werkgevers "inleveren", "bezuinigen" en 
hoe je het beestje maar wilt noemen. Wij 
leven hier niet in Polen of in een Midden
Amerikaans staatje. 
Mogen wij werknemers dus asjeblieft 
meepraten en meebeslissen als het onze 
centen betreft? 

Bureaucratie 

P.deHaaÎÎ, 
Nieuw Vennep 

Waarom werden mijn vrouw (28) en ik (32) 
in november 1981lidvan de VVD? 
"Vrijheid" en "Democratie" is voor ons een 
"must" om gelukkig te kunnen leven en die 
verworven zekerheden komen op de tocht te 
staan. 
Persoonlijk initiatief wordt in dit land niet 
genoeg beloond waardoor te weinigjonge 
ondernemers opstaan. 
De vrijheid wordt in de waagschaal gelegd 
door een utopie na te streven m.b.t. 
eenzijdige ontwapening. Helaas kan dit 
niet. Onze democratie verstikt in een 
beklemmende bureaucratie en onze uit de 
hand gelopen sociale voorzieningen moeten 
door een steeds kleiner wordende groep 
werkenden worden opgebracht hetgeen een 

oneerlijk gevecht is geworden. 
Zelfs de besteding van ons eigen inkomen 
magen we in ditland nauwelijks zelf 
bepalen. De ondernemers balen van de 
huidige situatie en velen stoppen liever nog 
vandaag dan morgen. Dit alles kan zo niet 
verder. 
De VVD in Oostzaan is klein maar aktief 
en wij hopen dat onze inbreng positief en 
constructief zal mogen zijn. 

M. Hutter-Duyf, 
Oostzaan 

Waar was Waldheim? 
Regiefoutje? 

Hoewel door hun massale karakter de 
vredesdemonstraties in Bonn, Rome, 
Parijs, Londen en Amsterdam een 
geweldige indruk op mij hebben gemaakt, 
ben ik wat hun effect betreft bepaald niet 
optimistisch gestemd. De demonstraties op 
zich hebben bij mij namelijk niet de hoop 
gewekt dat nu de weg naar een 
daadwerkelijkeontwapenings-of 
vredespolitiek is opengelegd. 
Die hoop zou bij mij wel gewekt zijn indien 
Kurt Waldheim voorop had gelopen in de 
kilometerslange vredesoptochten of indien 
hij in de verschillende Europese 
hoofdsteden een vlammende rede had 
afgestoken onder het motto: "Geen 
produktie van (kern-)wapens, maar 
verwerkelijking van (mensen-)rechten ". 
Hel aas heeft de secretaris-generaal van de 
belangrijkste vredesorganisatie die onze 
wereld rijk is en waarvan wij allen (zonder 
onderscheids des persoons) lid zijn, verstek 
laten gaan. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij 
in de afgelopen maanden slechts oog gehad 
voor zijn (mislukte) herverkiezing. 
Zou Waldheim wel aanwezig zijn geweest, 
dan zou dat niet slechts de nagenoeg 
bevroren geloofwaardigheid van de VN ten 
goede zijn gekomen en zou hij zijn 
herverkiezing aanvaardbaar hebben 
gemaakt, dus zou hij zowel het algemeen 
belang als zijn persoonlijk belang hebben 
gediend, maar tevens zou hij daardoor elke 
kritiek op of verdachtmaking van de 
Europese vredesbeweging de grond in 
hebben geboord. Met andere woorden, 
daarmee zou hij iedereen (maar met name 
elke politicus) elk argument hebben 
ontnomen om zich te distantieren van de 
vredesdemonstraties. 

Wouter ter Heide, 
Langenholte (Ov.) 

> 



Een nieuwe opzet? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Redactie van Vrijheid en Democratie, wat • 
dachtenjullie van een nieuwe opzet? Als ik • 

ons orgaan namelijk vergelijk met die van ••• ~pp;Î~~~!~preekt mevr. E. Verkerk-
het CDA, dan is de laatste dwarsstraten 
beter. • Terpstra in hotel de Keizerskroon. 
CD Actueel heeft o.a. erg veel informatieve : Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Liberale 
artikelen over de meest uiteenlopende : visie op de actuele politiek. 

onderwerpen, een rubriek met knipsels van •. BLADEL EN NETERSEL 
dag- en weekbladen en hier en daar 
tekeningetjes en doordenkertjes. En wat : Op 22 januari vindt er een forumdiscussie 
heeft ons blad te bieden? Een verspilling • plaats tussen de heer A. J. Evenhuis en 
van ruimtedooroverdreven vee/foto's, door • politici van CDA en CPN in het kader van 
belachelijkgrote koppen en door gewoon de : de bezinningsdagen van het Pius X-college 
ruimte niet te benutten. De eigenlijke tekst • te Bladel in "De Spreeuwsel" te 
vult veel te vaak maar de helft van de : Westelbeers. Aanvang: 13.00 uur. 
pagina! Bovendien zijn er ook altijd wel • 
artikelen bij waarin we onszèlf zo nodig op • STATENCENTRALE FRANEKER 
de borst moeten slaan. : Op 25 januari spreekt mevr. drs. N. J. 
Het moet toch mogelijk zijn om er wat van • Ginjaar-Maas in soc. cult. centrum Trébol. 
te maken? (Bij het CDA zelfs èlke week.) • Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: waar 

: gaat het met het onderwijs naar toe. 

J.Rogier, • 
Apeldoorn : KAMERCENTRALE GELDERLAND 

Zo zijn liberalen 

Nog maar nauwelijks lid van de VVD en 
dan al meteen te gast bij de afdeling 
Zaanstad die op 4 januari in de "Prins" te 
Westzaan de ledenvergadering en de 
Nieuwjaarsinstuifhield. 
Niemand kende ons tenslotte en zelfs het 
feit dat wij uit Oostzaan kwamen (dus geen 
Zaanstad) bleek geen enkel beletsel want de 
gastvrijheid was werkelijk overweldigend 
en pure propaganda voor de VVD. 
Nergens eerder bij welke gelegenheid dan 
ook werden wij zo spontaan en hartelijk 
begroet als in de Zaandstad waarbij het 
bestuur van deze prettige afdeling zich 
uiterst gastvrij opstelde waarvoor onze 
hartelijke dank. 
Pub/ie relations in optima forma. 
Deze opvang zou bij alle afdelingen van de 
VVD zo moeten zijn want dat inspireert 
nieuwe leden tot lust om werkelijk aktief 
aan de VVD te werken. 
We voelden ons meteen thuis bij de VVD-

familie. 
Wellicht kunnen wij ons voor Oostzaan 
dienstbaar maken. Het vuur is hiervoor 
inmiddels ontstoken. 

• Op 23 januari spreekt de heer drs. Ed H.T. 
• M. Nijpels in het Crest-hotel te Velp. 
: Aanvang: 13.30 uur. 

• 
• GOUDA 
: Op 8 februari vindt er een debat plaats 
• tussen de VVD en PvdA. Namens de VVD 
: zal mevr. E. Verkerk-Terpstra plaats nemen 
• in het debat in "de Nieuwe Veste". 
: Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Actuele 
• politiek. 

• 
• 's-GRAVENHAGEOAI • • Op 22 februari spreekt de heer drs. J. H. 
• Klein Molekamp in de Bethel kerk. 
: Aanvang: 20.30 uur. 

• 
• HAARLEMMERMEER 
: Op 25 januari spreekt de heer dr. R. W. de 
• Korte in café-rest. Royal te Hoofddorp. 
: Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
• en economische politiek. 
• 
: HENGELO 
• Op 8 februari spreekt de heer dr. R. W. de 
: Korte in hotel 't Lansink. "Een broodje 
• VVD". 
• 
: KAPELLE 
• Op 5 februari spreekt de heer dr. R. W. de 
: Korte in hotel de Zwaan. Aanvang: 19.30 

M. Hutter-Duyf, • uur. Onderwerp: Liberalisme. 
D. H. Hutter, : Op 15 februari spreekt de heer drs. 

Oostzaan (NH) • L. M.L. H.A. Hermans in hotel de Zwaan. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
"Specifiek Welzijn". 
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ROSMALEN 
Op I februari spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in "de Kentering" in de blauwe zaal. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

UTRECHT 
Op 25 januari spreekt de heer drs. Ed H.T. 
M. Nijpels in hotel Des Pays-Bas, Jans 
Kerkhof I 0. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

VOORBURG 
Op 28 januari spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in de Koningshof. Aanvang: 20.30 
uur. Onderwerp: "Is dit kabinet 
opgewassen tegen de moeilijkheden?" 

OCVOORNE/PUTTEN/ROZENBURG 
Op 22 februari spreekt de heer drs. L. M. L. 
H.A. Hermans in de Kern te Spijkenisse 
over vrijwilligerswerk. Aanvang: 20.00 uur. 

VROUWEN IN DE VVD 
WESTVOORNE 
Op 21 januari spreekt mevr. drs. N. Rempt
Halmmans de Jonghoverde Brede 
Maatschappelijke Discussie Energie in het 
Badhotel te Rockanje. Aanvang: 20.00 uur. 

ZWEELO 
Op 18 februari spreekt mevr. drs. N. 
Rempt-Halmmans de Jongh in café Been. 
Aanvang: 20.00 uur."Onderwerp: "Energie 
in al zijn facetten". 

ZOETERMEER 
Op 29 januari spreekt mevr. drs. N. Smit
Kroes in het City Hotel. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

SPREEKBEURTEN 
JAN KAMMING A 
- Op 21 januari spreekt de heer J. 
Karurninga in de IJsselzaal van rest. 
Coopenhaaghe te Hengelo. 
Aanvang: 20.00 uur . 

Op 26 januari spreekt de heer J. 
Karurninga in rest. boerderij "de 
Ruijtenborgh" te Etten-Leur. 
Aanvang: 20.00 uur . 

- Op 11 februari spreekt de heer J. 
Karurninga in "Ons Centrum" te 
Winsum voor de ondercentrale 
Hogeland Oost en West. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: VVD en de 111.. 
oppositie: hoe lang nog? ~ 



Uit 't ziekenfonds? 

NOTA'S VAN ZIEKTEKOSTEN 
~ ~ 

NOOIT ZELF BETALEN. 
Stuur alle rekeningen 
maar naar het Noorden. 

Dàt is nou juist het plezierige van Het Noorden: 
nóóit een rekening betal!'n (hoe gering ook) 
van huisarts, apotheek, fysiotherapeut en noem 
maar op. Het enige wat u doet is de rekening 
nauwkeurig kontrolerei I, paraferen en naar 
Het Noorden sturen. CN·n zorgen voor de 
ziektekosten van morgen' 

Lage premie. 
Het Noorden maakt geen winst, de premie blijft 
tot een minimum beperkt. Vergelijk maar eens 
en let er vooral op wat I kt Noorden u in z'n verzekerings
pakket biedt. U betaalt een jaarlijkse voorschotpremie. 
In termijnen kan ook, zonder extra kosten. 

Na het3e kind 
geen extra kosten. 
Het Noorden verzekert u voor I00 11 11 voor Nederland en 
alle overige landen ter W!'reld (leeftijdsgrens toelating tot 
SS jaar). Voor kinderen I "In 21 jaar betaalt u 1/3 van de 
premie, voor studeremie kinderen van 22 tot 27 jaar 2/3 
en voor een 4e kind onder de 22 jaar betaalt u geen 
premie. wilt u zich extra verzekeren voor b.v. een 2e klas 
ziekenhuisverpleging clan kost dit 2S 11 11 méér. 

Keuze pakket. 
Het Noorden biedt u de Inogclijkheicl om de kosten van 
huisarts en apotheek V! H >r eigen rekening te nemen. 
Dat scheelt uiteraard a;uunerkelijk in de premie. 

Onderlinge 
Ziektekostenverzekering 

MaatschappiJ 

HetNoorden 
I I<" >rnscdicp J:ll 9727 CiH Groningen 

Postbus i-:020 ~1702 KA CJroningen 
Telefoon OS0-262/-iSR 

Zeevarenden. 
Voor zeevarenden heeft Het Noorden een zéér speciale 
regeling (forse premie-reduktie!). 

Verzekeringspakket 
Hllisarts<'nhlllp <'n apothek<'rskostcn • sp<'cialistischl' h11lp, w.o. kaak
chirurgische ingrepen • kraaJl)zorg naar richtlijnen KU lZ • zit>kenhuis
Vl'rp!Pging ( inkl. alk !Jijkonwncle kosten) laagsiP :~e klasse. klassP 21J of 
2ae sanatoriumverpleging laagstl' :Je klassPe vt>rpleging in psychiatrische 
inrichting, revalidatie-inrichting en inrichting voor epileptici, laagste :1e 
klasse • zieh·nvPrvoer p('r taxi of ambulancP • nierdialyse thuis en poli
klinisch • uitwendig<' gPne<'swijze zoals massage, heilgymnastiek, hoog
i<'zon!JPhancleling, !)('stralingen, fysische therapeutische hulp, enz. • 
prolht'Sl'll Ier vervanging van ledematen (naar normen en tarieven Ver. 
( )rthobanda) • spraaklessen n.a.v. opPraties aan keel of stembandene 
kosten voor weefseltyperingene kosten pacemakere tandheelkundige 
hulp voor kindl'r<'n gpiJorPnna :q 112/(ik volgens richtlijnen KUlZ. 

Géén zorgen voor de ziektekosten van morgen! 

--------------· I VRAAG AAN VOOR ALLE ZEKERHEID 
I Het Noorden beschikt over eenvoudige, heldere 

dokumentatie. U kunt het kosteloos en vrijblijvend I aanvragt:>IJ. 

I NAAM ___________ _ 

I STRAAT I ------------------
1 POSTKODE/PLAATS ________ _ 

I TELEFOON __________ _ 

I In open. ongefrankeerde enveloppe zenden naar 
Het Noorden, Antwoordnummer 1(!:39, 
9700 VK (]roningen. wo 

'--------------------------------- -------------. 



Optrekkend vocht, doorslaand vocht. lekkage. Waardoor 
beton- en steenkonstrukties worden aangetast en kelders 
onbruikbaar worden. 

INJECTION VOOR DOELTREFFENDE VOCHTWERING. 
lnjection is specialist in vochtwering door middel van 
injectie met speciale harsen. lnjection doet dat voor partiku
lieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Onderwaterdichte 
voorwaarden. Met waterdichte garantie. 

Neem geen halve 
maatregelen. 

Bellnjection. 

lnjection b.v., 
Marcaniweg 4, 
4124 PD Hagestein. 
Tel.nr. 034 73- 7577 4~ 

GEMEENTELIJK INTERNAAT 
TER APEL 

( 15 km van Emmen) 

Capaciteit 54 jongens en meisjes. 
Eénpersoonskamers. 
Intensieve individuele studiebegeleiding. 
Opleidingsmogelijkheden: alle vormen van onderwijs. 
Zeer goede examenresultaten. 1981 100% geslaagden. 

Inlichtingen en prospectus bij de directeur, J. W. A Vos
sen, Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel. Tel.: 05995-
1642. 

Taxatie- en Expertisebureau 
Radstok 

Taxaties van o.m. antiquiteiten, kunst, 
kostbaarheden en inboedels 
Schaderegelingen 
Inspecties 

Eemweg 43- Baarn- Tel. 021 54- 1 3453 

DE BESTE MANIER 
OMCiELDTE LENEN 

Een lening moet, in alle opzichten, voordelig voor u zijn. 
Bovo zorgt daarvoor. Want Bovo is een onafhankelijke 

maatschappij en heeft dus de keus uit veel verschillende 
leningen en hypotheken. Wij zoeken een lening, 

die precies bij u past. 
Waar u tevreden mee bent èn zult blijven. 

Persoonlijke leningen 

In 
handen 24x 36x 48x 60x 96x 

3.500,- 181,- 132,- 107,- - -
7.500,- 382,- 277,- 224,- 193,- 146,-

10.000,- 505,- 365,- 295,- 253,- 190,-
15.000,- 752,- 542,- 437,- 374,- 279,-
20.000,- 998,- 718,- 578,- 494,- 368,-
25.000,- 1244,- 894,- 719,- 614,- 457,-
30.000,- 1491,- 1071,- 861,- 735,- 546-
35.000,- 1737- 1247- 1002,- 855,- 635:-1 

Doorlopend krediet 

in afl. p/mnd. rente theor. in afl. p/mnd. rente I theor. 
handen incl. rente % loopt. handen incl. rente % loopt. 

5.000,- 100,- 1,76 122 18.000,- 315,- 1,441121 
8.000,- 160,- 1,60 102 20.000,- 350,- 1,42 121 

10.000,- 200,- 1,53 98 25.000,- 437,50 1,41 1114 
13.000,- 260,- 1 ,49' 94 30.000,- 525,- 1,41 114 
15.000,- 262,- 1,44 124 35.000,- 625,- 1,41 114 

2e hypotheken 
In in 
handen 120x 180x 240x handen 120x 180x 240X 

15.000,- 248,- 206,- 185,- 30.000,- 483,- 399,- 357,-
20.000,- 326,- 270,- 242,- 40.000,- 640,- 528,- 472,-
25.000,- 404,- 334,- 299,- 60.000,- 1058,- 940,- 898-

BEL BOVO 
0520ü-13807 

Voor alle leningen geldt: 
0 tussenliggende of hogere bedragen dan hrer aangegeven 

zijn mogelrJk. 
0 gé~n informatie brJ uw werk9ever. 

geopend: 9.00-21.00 uur 

0 géen behandelingskosten. geén notaris- of taxatiekosten. 
0 rente is fiscaal aftrekbaar. 
0 kwrjtscheldmg biJ overlijden 

BOVO B.V. Particuliere voorschotbank 
Emmastraat 7-?a 8011 AE ZWOLLE 

~~~~:~18555Boele Bolnes TELEX20012 
HOLLAND 
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Aquadelta Recreatie, Bruinisse I Bovo Disconto b.v., Zwolle I 
Deltona Corporation, USA I Richard Ellis Int. Property Consul
tants, Amsterdam I Gemeentelijk Internaat Ter Apel, Ter Apel I 
Fa. de Kreek, Heinenoord I Dick Radstok & Zoon, Baarn 

zie onze advertentie 
in de uitgave van 15-12 j.l. 

Taxatie- en Expertisebureau 
Radstok 

Taxaties van o.m. antiquiteiten, kunst, 
kostbaarheden en inboedels 
Schaderegelingen 
Inspecties 

Eemweg 43- Baarn- Tel. 021 54- 1 3453 

Richard Ellis 

International Proparty Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020- 262691 

GEMEENTELIJK INTERNAAT 
TER APEL 

( 1 5 km van Emmen) 

Capaciteit 54 jongens en meisjes. 
Eénpersoonskamers. 
Intensieve individuele studiebegeleiding. 
Opleidingsmogelijkheden: alle vormen van onderwijs. 
Zeer goede examenresultaten. 1981 100 % geslaagden. 

Inlichtingen en prospectus bij de directeur, J. W. A. Vos
sen, Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel. Tel.: 05995-
1642. 
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Grote onrust en spanning. Dat kenmerkt de sfeer in Den Haag. Beloften, vooral 
door de PvdA gedaan, zijn loos gebleken. 
De koopkracht- ook van de mensen met een laag inkomen -blijkt veel vetder 
teruggelopen te zijn dan was toegezegd; de werkloosheid looptfors op; 
banenplannen blijken lege luchtballonnen. 
Ambtelijke topadviseurs van het kabinet als Rutten en Weitenberg spreken 
onverbloemd negatief over het thans gevoerde beleid en hameren op de noodzaak 
van extra ombuigingen in de orde van grootte van enige miljarden in 1982 nog. 
De komende maand moet het kabinet zich zetten aan het schrijven van de vroege 
Voorjaarsnota, die -zo heeft de Tweede Kamer uitgesproken -er op 1 maart moet 
zijn. Dat betekent vechten op Algemene Zaken (op het Catshuis komt de 
ministerraad niet meer bijeen) over financieringstekort, lastendruk, 
ombuigingen: een macabere miljardendàns. 
Vanuit mijn ervaring en objectief redenerend, moet ik zeggen dat- behalve als de 
nodige maatregelen worden uitgeschoven tot de zomer- het een heel zware taak 
is waarvoor het kabinet deze weken staat. En dan ook nog een kabinet, waar 
onderling vertrouwen ontbreekt en waarvan een van de partners, vanwege 
electorale signalen, zich in het nauw gedreven voelt. 

Onze lijn de komende weken zal zijn: 
- geen overhaaste en te scherp aangezette acties; 
rustig de ontwikkelingen aanzien; 
- de oppositie zakelijk en met.concrete alternatieven (zie het 
jeugdwerkgelegenheidsplan van dr. De Korte) blijven voeren; 
- over drie weken onze statencampagne, waarvan de voorbereiding nu rond is, 
starten. 

De PvdA is in paniek. Zichtbaar voor ieder zijn haar beloften voos gebleken en 
de eigen onmacht toont men ook op radio en televisie. 
D '66 staat nog wel op winst, maaris-blijkens de enquêtes- over haar top heen. 
En in die partij is, voorlopig nog niet publiekelijk zichtbaar, de machtsstrijd 
tussen Brinkhorst en Terlouw ontbrand. Interne strijd leidt altijd tot verlies. Het 
CDA blijft constant. 
De VVD wint stemmen en leden. Het vertrouwen van de burgers in onze aanpak 
groeit gestaag. De waardering voor ons beleid neemt zichtbaar toe. 
Rustig en vastberaden doorgaan dus. Op dezelfde koers. Dat is de lijn. 

H. Wiegel 



door Henk Krol 

Sociale zaken, 
Normaal gesproken is de 
begroting van Sociale Zaken 
een van de hoogtepunten in 
het parlementaire jaar. Dit 
keer concludeerde de pers vrü 
algemeen dat het maar een 
matte bedoening was. Dat 
klopt, er was geen vuurwerk 
en er werd veel verzwegen. 
Toch zün het belangrüke 
onderwerpen waarover men 
praat bü deze begroting, men 
heeft het dan over de lonen en 
deinkomens,overde 
arbeidsmarkt, de kwaliteit 
van het werk, over de vraag 
hoe men mensen 
gemakkelüker aan werk zou 
kunnen helpen en niet in de 
laatste plaats over de sociale 
zekerheid. Met name dat 
laatste onderwerp is niet 
gering. Het beslaat zo 
ongeveer een kwart van het 
Nationale Inkomen en in geld 
uitgedrukt is datzo'n slordige 
80 miljard gulden. 
SprekersvoordeVVï?jTactie 
bü deze begrotings
behandeling waren mr. J. G. 
Rietkerk en dr. R. de Korte. 

een 
begroting 
waarbij veel 
werd 
gezwegen ... 

De heer Rietkerk bleefstilstaan bij de 
geloofwaardigheid van dit Kabinet en 
wel in het bijzonder van Den Uyl als 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Rietkerk: "In het begin van zijn huidige · · · 
ministerschap kwam hij met veel 
aplomb voor de televisie vertellen dat .·.·.·.· 
hij met een groots plan zou zorgen voor .·.·.·.· 

b15011.ooote~tra arb
1
eidspladatsen. D~kt @f 

a onneye was a gauw oorgeprz t. 

Er waren geen middelen voor. In de 
Regeringsverklaring was dit aantal al 
teruggebracht tot 60.000. Toen kwam 
het Planbureau vertellen dat het er 
hooguit 5.000 zouden worden. En de 
laatste berichten zijn dat er nu door de 
rekenmeesters geruzied wordt over de i;" 

· vraag of het er 3 of5 duizend zouden ~ 
kunnen worden". ~ 

I 
2 I~ 
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Vandaar dat Rietkerk zich ook 
afvroeg: "Is dit nu de grootse aanpak 
waarvoor zelfs de naam van het 
departement moest worden 
gewijzigd?" 
Rietkerk zei te twijfelen of Den Uyl wel 
de juiste beleidskeuzen zal doen. 
Voorlopig ziet het er eerder naar uit dat 
Den Uyl met zijn "banenplan" alleen 
aan de werkgelegenheid op zeer korte 
termijn wil denken en dat een 
structurele versterking van de 
rendementspositie van de bedrijven, die 
hard nodig is, er nog niet inzit. 

Ziektewet 

Wel kon de VVD waardering 
opbrengen voor het feit dat dit kabinet 
nu eindelijk eens gaat kijken of 
bezuinigingen mogelijk zijn op het 
terrein van de ziektewetgelden. De 
VVD is hier al zo'n tienjaar mee bezig 
en tot nu toe wilde de PvdA hier niet 
werkelijk over meedenken. 
Rudolf de Korte: "Het is ons nu 
opgevallen dat de twee bewindslieden 
en met name staatssecretaris mevrouw 
Dales, niet zijn teruggeschrokken voor 
een ingreep in die sector die in hun 
eigen kring sinds jaar en dag 
onbespreekbaar was". 
Begrijpelijk dat de VVD de kern van 
deze voorstellen kon onderschrijven, 
maar toch had onze woordvoerder 
enkele op- en aanmerkingen die 
tegemoet kwamen aan de voornaamste 
punten van kritiek zoals die uit de 
samenleving naar voren kwamen. Van
daar ook het betere alternatief van de 
VVD. In de kabinetsplannen worden 
vooral de langdurig zieken het slacht
offer terwijl in de VVD-alternatieven 
dat niet het geval is. Op die oor
spronkelijke plannen van het Kabinet 

was uit de samenleving begrijpelijker
wijs heel wat kritiek gekomen. De 
langdurig zieken zouden er immers het 
meeste nadeel van ondervinden. Dat na
deel zou vele malen groter zijn dan dat 
van mensen die maar korte tijd ziek zijn. 
Een tweede punt van kritiek op deze ka
binetsplannen was dat er dan moest 
worden ingegrepen in afgesloten 
CAO's. 
Naast deze twee punten van kritiek die 
vrijwel overal te horen waren had de 
VVD-fractie nog een extra bezwaar: 
het volume van het ziekteverzuim 
wordt onvoldoende teruggedrongen. 
Met andere woorden, onnodige 
ziekmeldingen worden niet voldoende 
tegengegaan. In het alternatiefter 
verbetering zoals dat door de VVD 
werd ingediend waren die drie punten 
beter geregeld. Volgens het liberale plan 
zouden aanvullende verzekeringen 
immers mogelijk kunnen blijven. Met 
name de vakbeweging drong hier sterk 
op aan. Over alle ziekte uitkeringen, dus 
ook over de aanvullende, moet dan 
normaal premie worden betaald. 
Iedereen krijgt wel te maken met een 
eerste onbetaalde ziektedag met 
uitzondering van chronisch zieken 
zoals diabetici die voorspelbaar af en 
toe een dag moeten verzuimen. 
Diezelfde uitzondering zou ook 
overwogen kunnen worden voor 
mensen die langdurig ziek zijn. 
Door deze VVD-voorstellen zou ook 
een heel eind tegemoet zijn getreden ' 
aan de bezwaren die bestaan bij de 

3 

vakbeweging tegen de plannen van het 
huidige Kabinet. Ander punt van de 
VVD-plannen zou zijn dat de langdurig 
zieken niet 85 %van hun nettoloon 
krijgen doorbetaald, zoals het Kabinet 
dat wil, maar 92 %. Daar staat dan, 
volgens Rudolf de Korte, wel tegenover 
dat mensen die een dagje balen dit dan 
voor hun eigen rekening moeten 
nemen. Daarmee ZOU de 
scheefgetrokken verhouding van de 
Kabinetsvoorstellen waarbij de 
langdurig zieken voor het leeuwendeel 
van de kosten zouden moeten 
opdraaien, worden verlegd naar de 
mensen die maar voor korte tijd ziek 
zijn. "Dat is natuurlijk veel eerlijker", 
aldus dr. De Korte. 
Het VVD-voorstel heeft tot gevolg dat 
de bezuiniging, want daar ging het 
immers over, zelfs nog iets groter kan 
worden. 

Doodgezwegen 

Opmerkelijk van dit VVD-plan was dat 
het in het land enthousiast werd 
onthaald. Er kwam zowel veel positieve 
publiciteit over als veellovende brieven 
en telefoontjes, maar in het parlement 
zit men er kennelijk geweldig mee. Er 
werd door de bewindslieden niet over 
gesproken. Rudolf de Korte: "Dat is 
opvallend, het is uitzonderlijk 
doodgezwegen". De Korte wil hieraan 
geen conclusie verbinden: "De lezer 
van Vrijheid en Democratie zal die 
conclusie zelfwel kunnen trekken". 
Naast de ziektewet was het onderwerp 
"Banen" een tweede hoofdthema. 
Door de heer Rietkerk werd hierop al 
zonder omhaal ingegaan toen hij 
onverbloemd zijn kritiek gaf op de 
opgeblazen verhalen van Den Uyl. 
Gevolg was dat deze minister van > 
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Sociale Zaken én Werkgelegenheid in 
ellenlange verhalen probeerde 
duidelijk te maken dat waar hij aan 
bezig is geen heUsplan zal worden. 
Kortom, de onmiddellijk na het van 
start gaan van dit Kabinet opgeklopte 
verwachtingen moesten nu weer 
worden neergeklopt In feite bestond 
een groot deel van het betoog van Den 
Uyl uit een terugtocht. "Hij deed het 
kleed aan van de Nieuwe Realist", zo 
vatte De Korte kernachtig samen. Zijn 
verdediging als zouden alle politieke 
partijen zich in hun verkiezingsbeloften 
schuldig hebben gemaakt aan 
onterechte beloften over meer werk 
gingen misschien wel op voor de 
huidige regeringspartijen, in elk geval 
niet voor de VVD. De Korte: "De 
VVD deed daar toen niet aan mee, dat 
was de enige partij die zo realistisch 
was om op de nulgroei te gaan zitten". 
Dat verwijt treft dus in elk geval niet de 
VVD. 
Ook nu weer lanceerde de VVD een 
plan zonder uitsluitend korte termijn 
effecten. Dat zou immers uiteindelijk 
schadelijk kunnen zijn. Het VVD-plan 
wil een uitkomst bieden voor een 
versteviging van de industriële 
bedrijvigheid. Dat kan vooral door de 
bedrijfslasten te verlagen. "Dat 
gebeurde met, nota bene, het 
regeerakkoord van DIT Kabinet in de 
hand. Maar omdat het regeeraccoord 
niet paste in de inkomenspolitiek heeft 
Den Uyl dat verlaten. Opmerkelijk dat 
juist de VVD dat dan weer als 
vertrekpunt moest kiezen", aldus De 
Korte. 
Den Uyl moest in het debat ruiterlijk 
toegeven dat de uitkomst van het VVD
plan heel goed was. Het geeft immers 
uitzicht op 40.000 banen meer in de 
bedrijven in 1985. Het geeft bovendien 
een verbetering van de rendementen en 
het zorgt voor een lagere prijsinflatie. 
Toch nam de minister het plan niet over 
omdat het niet paste in zijn 
socialistische inkomenspolitiek. Het 
nivelleerde niet genoeg en het zou
volgens Den Uyl- niet voldoende 
opleveren voor de minima. 
Dat laatste verwijt kan echter niet 
worden volgehouden omdat het 
immers de VVD was die met het 

voorstel kwam om echte minima veilig 
te stellen met een echte koopkracht 
bescherming zodat de heer Den Uyl 
ook alle wind uit de zeilen werd 
genomen. Maar dat kon politiek niet 
worden toegegeven. 

Conclusie 

De regering ging tijdens dit debat erg 
defaitistisch te werk. Den Uyl 
besteedde zijn tijd eigenlijk 
voornamelijk om de gewekte 
verwachtingen weer down te spelen. 

Voor de VVD was het een zeer 
positieve week. De alternatieven van de 
liberalen kwamen goed in de pers. Ze 
zijn door "de mensen in het land" ook 
uitstekend begrepen. 
De conclusie van de pers dat de 
debatten erg mat waren, is een juiste. 
Het was niet meer dan een 
verdedigingsspelletje. Het beste bewijs 
daarvan is wel dat alle VVD
voorstellen gewoon zijn 
doodgezwegen. De Korte: "En wie 
zwijgt stemt toe". 
Tijdens deze debatten heeft de VVD 
haar jeugdplannen zoals die twee 
nummers geleden al werden besproken 
op deze plaats in Vrijheid en 
Democratie ook in het parlement ten 
doop gehouden. Ook daar gold voor 
dat de waardering werd uitgesproken 
over deze ideeën, maar ook hier ging 
men er inhoudelijk niet op in. 

Weitenberg 

Uit CDA-kring kreeg de VVD bijval 
voor haar ideeën verder om te buigen 
en meer ruimte te geven aan het 
bedrijfsleven van Prof. Weitenberg 
(Planbureau) die in het CDA-blad CD
Actueel beweerde datje het 
koppelingsmechanisme van Jonen en 
uitkeringen niet moet afschaffen maar 
datje wel bereid moet zijn de sociale 
uitkeringen te herstructureren. Dat 
laatste kan niet zonder ook naar de 
koppelingssystemen te kijken. 
Iriclien een kabinet tot echte 
ombuigingen wil komen, zou ook 
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daaraan iets moeten gebeuren. 
Volgens Rietkerk is het goed dat ook in 
die kring "nu eens flink met de bel 
wordt gerinkeld. De maatregelen van 
het huidige kabinet zijn immers echt 
onvoldoende en daardoor raakte de 
oplossing voor onze economische 
problemen nog verder uit het zicht. 
Den Uyl moet oppassen niet de Co lijn 
van de Tachtiger jaren te worden". 

Sterkeman 
gevraagd 

~ 

Het VVD-magazijn te Den 
Haag is in de weken 
voorafgaand aan de 
verkiezingen een zenuwcentrum 
van aan- en afvoer van 
propagandamateriaal. 

Wij zoeken een actieve en 
accurate jongeman, die van I 0 
februari t/m 23 maart en van ± 
26 april t/m I juni in ons 
magazijn de bestellingen van de 
propagandisten gereed kan 
maken. Bezit van rijbewijs BE is 
hierbij noodzakelijk. Over de 
vergoeding wordt nader met 
kandidaten overlegd. Heeft u 
belangstelling, neemt dan zo 
spoedig mogelijk contact op 
met: 

H.M. G. Dittmar, adjunct
secretaris, organisatie en 
propaganda, Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie, 
Koninginnegracht 5 7, 25I4 AE 
Den Haag, tel. nr. 070- 6I4I2I. 

~ 



Plorus Wijsenbeek 
Brussel 

In de nacht van dinsdag 19 januari 
werd na vier stemrondes de 
Nederlandse socialist Piet Dankert tot 
voorzitter gekozen van het Europees 
Parlement voor de komende tweeé'nhalf 
jaar. In dezefunctie wordt hij de 
directe opvolger van de Franse liberale 
Sirnone Veil en, na .,onze" Kees 
Berkhouwer, de tweede Nederlander. 
Dat Piet Dankerf werd gekozen, is 
overigens niet aan de liberalen te 
danken, die voor het overgrote deel de 
Duitse christen-democraat Klepsch 
steunden, maar aan de conservatieven. 
Zij waren voorDankert of onthielden 
zich van stemming. Ze deden alles 
liever dan Klepsch steunen. Daarmee 
werd ook voor het eerst sinds lange tijd 
de keuze niet door de liberalen bepaald 
die in het Europees Parlement op de 
wip zitten tussen rechts 
(conservatieven, christen-democraten) 
en links (communisten en socialisten); 
wel is tot de laatste minuut overwogen 
of Sirnone Veil niet voor een tweede 
termijn voorgesteld zou kunnen 
worden. 
Op zichzelfhoeft de verkiezing van 
Dankert niet negatiefvoor de liberalen 
te worden opgevat, afgezien van hetfeit 
dat hij uit een vrijzinnig-democratisch 
nest komt, is het een van die PvdA -ers 
met wie zeer goed te praten valt en die 
zeer positiefover Europa zowel als het 
Atlantisch Bondgenootschap denkt. 
Misschien is hij zelfs wel daarom in 
Nederland- hoewel gewaardeerd om 
zijn kundigheid- door zijnpartij nooit 
tot regeringsverantwoordelijkheid 
geroepen. Voor het Europees 
Parlement, waar hij met name in de 
begrotingsbehandelingende toon 

De Goede 
Voornemens 
van Piet Dankert 

aangaf, beschouw ik dit als een positief 
feit. Daar moeten eerder politici van 
eigen kweek ingezet worden dan zij die 
teren op of uitzien naar nationale 
functies. 
In zijn beslist niet partijdige 
aantredingsrede heeft Dankert ook 
voor ons een aantal behartenswaardige 
dingen gezegd. 
Voor hem kan het Europees Parlement 
slechts gezag hebben als het voor hen 
die het vertegenwoordigt, de kiezers, 
oplossingen voor de huidige problemen 
vindt -en zo ver is het nog lang niet. 
Politieke berechtiging zal moeten 
blijken in de verkiezingen van 1984, 
daarom moet de band met de kiezer 
worden versterkt. Niet door uitspraken 
en resoluties, maar door niet aflatende 
druk op de Europese Commissie en 
Raadvan Ministers om uitspraken in 
beleid om te zetten. 
De nationale politiek verliest gezag, 
omdat ze alleen geen oplossing voor de 
problemen kan bieden . .,Maar 
evenmin", - zo constateert hij, ., wordt 
door de regeringen samen, door 
onmacht en onwil, daar een Europees 
alternatieftegenover gesteld. Daarom 
heeft Europa aan waardering 
verloren". 
Dankert legt een gedeelte van de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij het 
Europees Parlement, maar hij had het 
evengoed bij de partijen kunnen leggen, 
want aan de basis, die wij als partij 
vormen, is Europa geen levende zaak. 
Hoogstens beschouwen we het als een 
extra-belasting tussen de nationale 
verkiezingen door, voor campagne- en 
bestuurskaders. Juist met hen zullen 
we in de komende tijd de 

terugkoppeling moeten versterken. 
Als voorzitter van het Europees 
Parlement wilDankert eraan gaan 
werken dat het Europees Parlement 
efficiënter en meer concreet wordt. 
Laten wij hopen dat wij als partij op het 
Europees terrein het voortouw kunnen 
nemen, zodat we in '84 welbeslagen ten 
ijs komen. Of dat in Dankerts eigen 
partij, de PvdA, ook het geval is, staat 
nog zeer te bezien, maar wij zijn 
onverdeeld vóór Europese 
samenwerking en hebben daar een 
belangrijke plaats in onze 
programma's voor ingeruimd. Laten 111111. 

wij dát waarmaken. "111111111 
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Anita 
Wagernakers 

Superioriteit 
en. jurkangst 

Economische motieven spelen voor een bedriff 
nog vaak de voornaamste rol bij het in dienst 
nemen van vrouwen in zogenaamde 
"mannenberoepen ". Met de wet" Gelijke 
Behandeling . .. "mogen we hopen dat hierin 
spoedig verandering zal komen en dat vrouwen 
niet alleen worden aangenomen omdat er geen 
mannen voor bepaald werk te krijgen zijn of 
omdat vrouwen extra gemotiveerd zijn en 
daardoor beter gekwalificeerd of omdat een 
vrouw in het bedriff zo goed staat. Door gelijke 
kansen zullen op den duur vrouwen in 
technische beroepen en leidinggevende functies 
een vertrouwd en aanvaard maatschappijbeeld 
vormen. 

Nu is het nog zo dat de weinige 
vrouwen die de tradities op dit punt 
doorbreken te maken krijgen met 
schier onuitroeibare vooroordelen. In 
haar boek "Vrouwen in 
'mannen beroepen' "geeft Joke 
Huisman een indruk van de wijze 
waarop vrouwen deze problematiek te 
lijf gaan. Zij schetst in twaalfinterviews 
de situatie van vrouwen in 
"mannenberoepen" en verbindt 
daaraan belangwekkende conclusies. 
Uit alle interviews blijkt dat mannen er 
moeite mee hebben een vrouw op hun 
terrein te accepteren. Hun vermeende 
superioriteit krijgt een gevoelige knauw 
als een vrouw toont over gelijke, of 
erger: betere capaciteiten te 
beschikken. Het mannelijk aanzien 
wordt geschaad als een vrouw in staat 
blijkt hetzelfde werk te doen. In het 
omgaan met elkaar geeft dit 
problemen. Aangetrokken door haar 
vrouwelijke charmes en afgestoten 
door haar concurrerende kwaliteiten en 
lagere status zal een man moeilijk zijn 
houding tegenover haar kunnen 
bepalen. Om zijn ,jurkangst" (de 
gebruikelijke term voor dit dillema) te 
verdringen zal hij telkens proberen de 
vrouw weer op haar plaats te zetten. 
Als enige vrouw zulje zelf oplossingen 
moeten vinden om hierop adequaat te 
reageren. De vrouwen in het boek 
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ontwikkelen een flinke dosis 
weerbaarheid in hun pogingen serieus 
te worden genomen. Ze wensen geen 
van allen binnen hun werkkring een 
uitzonderingspositie in te nemen noch 
zich nadrukkelijk als vrouw te 
manifesteren. 

Carrière, geld en status 

Terwijl mannen hun identiteit ontlenen 
aan het werk dat ze doen laat geen van 
de vrouwen zich er op voorstaan 
succesvol in haar werk te zijn. 
Opgevoed om menselijke relaties 
centraal te stellen, zijn carrière, geld en 
status voor vrouwen niet de eerste 
redenen om zich in "mannenwerk" te 
bekwamen. Ondanks de strubbelingen 
verrichten zij hun werk met veel plezier 
en de nodige ambitie. Naar verluidt zou 
met vrouwen de werksfeer verbeteren 
en zouden mannen minder op zichzelf 
en hun eigen welzijn gericht raken. 
Een extra probleem vormen voor deze 
vrouwen ook de 
gezinsomstandigheden. Voor een 
vrouw met een gezin liggen er nog vele 
obstakels op de weg naar de 
arbeidsmarkt. Het bedrijfbepaalt 
immers de werktijden en andere 
arbeidscondities. "Normaal" 

·gesproken moet een gezin zich 
aanpassen aan de man en zijn werk en 

.·.·.·.· 
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past de vrouw zich aan op haar beurt 
aan het gezin. De geïnterviewde 
vrouwen erkennen allemaal dat 
vrouwen met een baan en een gezin veel 
meer moeten organiseren dan mannen 
in gelijke omstandigheden teneinde het 
gezinsleven in stand te houden. 

Bewijzen 

Als het gaat om motivatie en erkenning 
zeggen de vrouwen zonder 
uitzondering dat zij zich extra moeten 
waarmaken. Van een man wordt 
gewoon verondersteld dat hij zijn werk 
goed doet; bij een vrouw heeft men 
slechts negatieve verwachtingen. 
Gelijke capaciteiten bezitten is voor 
een vrouw in de mannenwereld niet 
voldoende om geaccepteerd te worden: 
béter is pas goed genoeg! 
Om meer vrouwen en meisjes te 
stimuleren zich voor technische en 
leidinggevende functies te interesseren 
is het allereerst van belang de 
voorlichting voor beroeps-, school- en 
vakkenpakketkeuze hierop te richten. 
De schrijfster schenkt ook aandacht 
aan "het verborgen leerplan": factoren 
in het onderwijs die er de oorzaak van 
zijn dat meisjes en jongens ongelijke 
vorderingen maken in hun 
schoolopleiding hetgeen van invloed is 
op hun toekomstplannen. 
Voor vrouwen die een on-traditionele 
keus willen maken of reeds werkzaam 
zijn in een "mannenberoep" of daar een 
opleiding voor volgen, bestaat de 
"Steungroep Vrouwen in Technische 
Beroepen", Postbus 15139,1001 MC 
Amsterdam. Een andere steungroep, 
maar dan één voor vrouwen in 
leidinggevende en staffuncties is de 
"Stichting Vrouwennetwerk", Postbus 
43, 3633 ZT Vreeland. De "Stichting 
Vrouwenvisie" tenslotte, organiseert 
trainingen als aanvulling op bestaande 
managementcursussen waarin de 
specifieke problemen van vrouwen in 
leidinggevende en staffuncties aan de 
orde komen. 
Meer informatie hierover wordt 
gegeven in "Vrouwen in 
Mannenberoepen", ervaringen, ~ 
achtergronden, achterstanden". .. 
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Dagvoor 
(kandidaat-) 
gemeente
raadsleden 

De Vereniging voor 
Vrouwenbelangen organiseert 
op 13 maart 1982 in restaurant 
"Kobus aan de Poort" in 
Amersfoort een studiedag "De 
Vrouw als Gemeenteraadslid". 

In memoriam 
G. Koudijs 

Deze dag is bestemd voor Op 17 januarijl. is- toch nog plotseling, hoewel intimi wisten, dat hij 
zittende en toekomstige ernstig ziek was- op 75-jarige leeftijd G. Koudijs overleden. 
gemeenteraadsleden van alle "Bill" Koudijs was van februari 1967 tot november 1972 woordvoerder 
politieke partijen en voor overige voor defensieaangelegenheden in de Tweede Kamerfractie van de VVD. 
belangstellenden. Het doel is Geliefd bij zijn vele vrienden in en buiten de partij, gerespecteerd door 
ervaringen uit te wisselen. politieke tegenstanders. 
Vrouwelijke raadsleden van vier Na een glansrijke militaire carrière als officier bij de Koninklijke Marine 
politieke partijen zullen werd hij na zijn pensionering en een korte periode in het bedrijfsleven, lid 
inleidingen houden, o.m. over van de Tweede Kamer en van de Noord-Atlantische Assemblée. 
"knelpunten die je als vrouwelijk Hij begon zijn politieke activiteiten op een leeftijd, waarop anderen het 
gemeenteraadslid ontmoet", wel voor gezien houden en wat gas terugnemen. Zijn verdienste was dat 
"belangen van vrouwen door de hij door zijn ervaring, zijn levenswijsheid en zijn zin voor relativeren vele 
partijen heen", "steun die jongeren in de politiek de weg wees. Hij was voor hen een voorbeeld, 
vrouwen elkaar kunnen geven". belangeloos, maar met of juist daardoor een grote mate van 
Er is veel tijd gereserveerd voor overtuigingskracht. 
discussie. De dag is een vervolg Zijn laatste interventie in de Kamer in oktober 1972 tijdens het defensie-
op de brochure "Kiezen èn debat besloot hij met de volgende woorden: 
Delen", die de Vereniging voor "De VVD-fractie wenst niet door een éénzijdige vermindering van 
Vrouwenbelangen in het najaar bewapening bij te dragen tot het kleiner maken van de kans op positieve 
1981 heeft uitgegeven. resultaten of tot het mislukken van Oost-Westbesprekingen over 
Tijd: 10.00-15.00 uur; kosten wederzijdse vermindering van bewapening. Evenmin is mijn fractie 
f 10,- incl. lunch. bereid stappen te zettehop een weg, die ertoe zalleiden dat onze 
Opgaven bij Amerikaanse bondgenoot ten eeuwigen dage zal moeten waken voor 
"Vrouwenbelangen", onze vrijheid die wijzelfonvoldoende verdedigen." 
Rijnsburgerweg 28, 2333 AA Het zou vandaag gezegd kunnen zijn. 
Leiden, telefoon: 071 -155063 Deze drager van de Bronzen Leeuw heeft zijn laatste strijd naar 
(dinsdag van 10.00-14.00 uur), menselijke maatstaf te lang moeten strijden, maar Bill Koudijs,- "de .·.·.·.· 
met vermelding van het aantal schout" - heeft hem gestreden zoals hij heeft geleefd: dapper en }}: 

::~=~~=~~~:~~!%:::~:n van de ~~r~iJ:~;~ rusten in vrede. Een vrede, waarvoor hij in zijn leven als illl!lii: 
militair en politicus gewerkt en gevochten heeft. Wij gedenken hem, in 
dankbare herinnering, met respect en vriendschap. Moge die 
wetenschap zijn vrouw tot steun zijn bij het dragen van dit verlies. 

A. Ploeg 

~ 
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Statenverkiezingen 
• In 

aantocht 

Foto: Hanneke 
Kortlandt 
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Het lijkt wel ver weg, maar het 
is zó 24 maart en dan mogen 
we weer stemmen. Die 
Statenverkiezingen is voor 
veelleden een nogal abstract 
gebeuren. Wat dóet zo'n 
provinciaal bestuur nou 
precies? De bemoeienissen 
van de meesten onzer met het 
provinciehuis blijven beperkt 
tot het krijgen aflaten 
vernieuwen van het rijbewijs. 
In feite is dit een dodelijke 
gedachte ten aanzien van de 
mensen die zich daar met 
grote inzet voor de VVD 
inspannen. De redactie zal in 
de nog komende nummers van 
V. enD. veel aandacht 
besteden aan die 
statencolleges én aan de 
Eerste Kamer. 
In dit nummer laten we 
allereerst mevrouw drs. I. 
Giinther aan het woord. Zij is 
lid van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland. Tot voor 
kort was zij ook lid van het 
VVD-hoofdbestuur. 

R.D. 

Takenen 
bevoegdheden 
van Provinciale 
Staten 
In een duizendtal woorden vertellen 
wat de taken en bevoegdheden van 
Provinciale en Gedeputeerde Staten 
zijn en waarom het in het belang van de 
provincie is bij de Statenverkiezingen 
op de VVD te stemmen, lijkt mij een 
onmogelijke opgave. Ik wil het echter 
proberen. 
Artikel143, eerste lid van de Grondwet 
luidt: Aan de Staten wordt de regeling 
en het bestuur van de huishouding der 
provincie overgelaten (in iets andere 
bewoordingen komt dit artikel ook in 
de gewijzigde Grondwet). 
Dit artikel zegt alles en niets. Reeds de 
Grondwet van 1848 had een vrijwel 
gelijkluidend artikel maar de taken en 
bevoegdheden van de Staten toen en nu 
zijn niet met elkaar te vergelijken. 
Bij Thorbecke leefde de vrees dat het 
oude poovincialisme van de zeven 
verenigde Nederlanden zou herleven en 
de provincie kreeg dan ook in de 
Provinciale Wet van 1851 uiterst 
weinig bevoegdheden. Zelfs werd 
bepaald dat de Staten twee keer per 
jaar mochten vergaderen. Wilden ze 
een derde vergadering, dan was 
daarvoor de toestemming van de 
Koning vereist. 
Lange tijd zijn de taken en 
bevoegdheden van de Staten beperkt 
gebleven tot het toezicht op gemeenten> 



en waterschappen. Behoefte aan een 
provinciaal beleid op het gebied van de 
ruimtelijke ordening en het milieu 
bestond niet. Ons water, lucht en grond 
waren tot in de 20e eeuw schoon en ons 
landschap was nog zo open en 
onbebouwd dat aan een planning om 
open gebieden ook open en groen te 
houden, niet werd gedacht. 
Maar de bevolking groeide, 
wetenschap en techniek ontwikkelden 
zich; de samenleving werd 
ingewikkelder, het land werd steeds 
voller en vuiler en met name na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond een 
groeiende behoefte aan een provinciaal 
beleid. De provinciale taken en 
bevoegdheden zijn de laatste 
vijfentwintigjaar dan ook sterk 
toegenomen. 
Wat zijn nu de provinciale taken en 
bevoegdheden? Ik deel ze in drieën: 
A. De Staten zijn het kiescollege van 
de Eerste Kamer. 
B. De Staten hebben autonome 
bevoegdheden. 
C. De Staten hebben taken in 
medebewind. 

A. Kiescollege van de Eerste 
Kamer 

Vanaf 1848 verkiezen de Provinciale 
Staten de leden van de Eerste Kamer 
(waarbij ik eraan voorbij ga dat ook 
vóór 1848 de Staten één der Kamers 
verkoos). Deze wijze van verkiezing 
blijft bij de gewijzigde Grondwet, zij 
het dat de zittingsduur van de Eerste 
Kamer van zes jaar naar vier jaar 
wordt teruggebracht en de Eerste 
Kamer in haar geheel zal aftreden. 
De Staten blijven dus kiescollege van 
de Eerste Kamer en mede daarom blijft 
het zaak zoveel mogelijk VVD-ers in de 
Staten te krijgen. 

B. Autonome bevoegdheden 

Ingevolge artikel 90 van de 
Provinciewet maken Provinciale Staten 
de verordeningen die zij in het belang 
der provincie nodig achten. 
Voorbeelden? Een caravanverordening 
- het verbod van het plaatsen van 
caravans in natuurgebieden-, een 

monumentenverordening, waarin 
wordt bepaald welk soort van 
monumenten voor provinciaal subsidie 
in aanmerking komt (in Zuid-Hollimd 
zijn dat beschermde 
woonhuismonumenten en boerderijen), 
een theaterverordening waarin wordt 
aangegeven welk beleid de provincie op 
het gebied van het theater voert (in 
Zuid-Holland wordt op dit gebied 
speciale aandacht gegeven aan 
kinderen, jeugd en buitenlanders), enz. 
Iedere provincie bepaalt zelfhaar 
prioriteiten en gaat na wat er in het 
belang van haar inwoners gedaan moet 
worden. In Zuid-Holland heeft het 
milieubeleid een hoge prioriteit (denk 
aan de vele gifvondsten) en een beleid 
gericht op de achterstandsgroepen, 
zoals ondermeer de vele etnisch 
culturele minderheden en werklozen. 
Voorts kan de provincie een 
coördinerende en stimulerende rol 
vervullen. Ik heb een overleg op gang 
gebracht met de Zuidhollandse 
gemeenten waar veei buitenlanders 
wonen en een overleg met de 
gemeenten waar Molukkers wonen. In 
beide soorten van overleg wordt met 
elkaar gesproken over zich voordoende 
problemen en de mogelijke oplossingen 
hiervoor. Vertegenwoordigers van 
Binnenlandse Zaken en CRM wonen 
dat overleg bij. Bij een beraad over de 
drugproblematiek is de 
Interdepartementale Stuurgroep 
Drugbeleid uitgenodigd. 

C. Medebewindstaken 

In toenemende mate wordt in wetten de 
medewerking van de provincie 
gevorderd. Voorbeelden zijn de 
verschillende milieuwetten, 
bijvoorbeeld de verplichting tot het 
opstellen van een afvalstoffen plan, de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
volgens welke de provincie voor haar 
grondgebied één of meer streekplannen 
moet maken, de Woonwagenwet, 
volgens welke de provincie een 
woonwagenplan moet opstellen, de ' 
Kaderwet Specifiek Welzijn, waarin de 
provincie verplicht wordt een sociaal
cultureel plan en programma te maken. 
Met name op het gebied van de 
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planning komen veel taken op de 
provincie af. Steeds duidelijker wordt 
het verschil tussen provinciale en 
gemeentelijke taken. De provinciale 
taken liggen vooral op het vlak van 
planning, coörqinatie, stimulering en 
ordening; de taken van de gemeente 
zijn veel directer van aard en liggen 
vooral op het verzorgende en 
uitvoerende vlak. 
Terecht stelt de VVD dat de 
rijksoverheid veel te weinig doet aan de 
decentralisatie van taken. Maar erkend 
moet worden dat op het gebied van 
CRM wel een en ander is 
gedecentraliseerd (op deze plaats ga ik 
voorbij aan onze bezwaren tegen de 
vele voorschriften waarmee de 
decentralisatie gepaard gaat met het 
gevolg dat beter gesproken kan worden 
van een gecentraliseerde 
decentralisatie). 
Recent in werking zijn getreden de 
rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel 
werk, de rijksbijdrageregeling 
emancipatieactiviteiten en de 
rijksbijdrageregeling maatschappelijke 
dienstverlening, eerste fase, volgens 
welke de rijksoverheid verschillende 
werksoorten heeft overgedragen. 
Voorts is aan de provincie de advisering 
gegeven van de planning van (semi) 
residentiële voorzieningen voor 
jeugdigen. 
In haar plannen dient de provincie zich 
te beperken tot de steunfunctietaken 
waarmee bedoeld 'wordt: onderzoek en 
studie, begeleiding, ontwikkeling, 
kadervorming, documentatie, 
informatie en bemiddeling. De 
uitvoerende en verzorgende taken 
liggen bij de gemeenten. 
Onderwijs en vorming worden door de 
VVD als zeer belangrijk beschouwd 
omdat onderwijs en vorming de 
mensen de mogelijkheid geven 
mondige en zelfstandige burgers te 
worden (verkiezingsprogram Tweede 
Kamer). Tot heden had de provincie 
vrijwel geen taken op onderwijsterrein. 
Maar dit gaat veranderen. De provincie 
heeft de planning van het speciaal 
onderwijs gekregen en moet de 
gemeentelijke plannen betreffende 
voorzieningen voor het basisonderwijs 
gaan goedkeuren. 



• • • • • • • 
Uithet 

dagboek 

Voorts is het beleidsvoornemen de 

• • • • • • 
provincie een adviserende taak te geven : 
betreffende de planning van • 
voorzieningen voor het voortgezet : 

vaneen 
gedeputeerde 

onderwijs, het onderwijs voor • 
volwassenen en werkende jongeren. : 
Overigens heeft de Raad voor • 
Binnenlands Bestuur inmiddels : 

Een willekeurige week 

geadviseerd de provincie op dit gebied : 
geen adviserende maar een • 
beleidsbepalende functie te geven. : 
De provincie krijgt steeds meer taken • 09.00- 11.30 uur 
en bevoegdheden en dat betekent dat de : Plantjes water geven na het weekend is 
provincie politiek belangrijker wordt. • wel nodig. Na een vluchtige blik in de 
Discussies die in de Tweede Kamer : kranten, het wekelijkse beraad met de 
gevoerd zullen worden, vinden ook in • stafvan de 4e (welzijns)afdeling . • de Staten plaats. Ik denk ondermeer • 
aan de discussie over het al dan niet • Doorgesproken wordt het beleid dat ik 
opnemen van rijksweg 19 in het : de staten zal voorstellen te gaan voeren 
streekplan Zuid-Holland West en aan : met betrekking tot de emancipatie van 
de discussie over het belang van • etnisch-culturele minderheden. In de 
vliegveld Zestienhoven. Voorts denk ik : tekst zullen de liberale beginselen 
aan herhaalde discussies over de vraag • vrijheid en verantwoordelijkheid 
hoever het provinciale toezicht op de : verwerkt worden. Voorts besteden we 
gemeenten moet gaan, over de vraag • aandacht aan de schrikbarend grote 
welk kleine-kernen-beleid gevoerd : jeugdwerkloosheid in Zuid-Holland 
moet worden, over de vraag of • (ongeveer 35.000 onder de 25 jaar) en • gemeenten verplicht moeten worden tot • aan de vrouwen-emancipatie. 
het uitvaardigen van anti- • 
speculatiebedingen enz. : 12.00- 14.00 uur 
In het voorgaande heb ik getracht op : Spoedoverleg over het antwoord dat 
enkele beleidsterreinen de groeiende • minister Van der Louw heeft gegeven 
taken van de provincie weer te geven, : aan de Vaste Tweede Kamercommissie 
maar het beeld is verre van volledig. • voor CRM m.b.t. het Gewestelijk 
Maar ik hoop duidelijk te hebben : Orkest. Volgens dit antwoord 
gemaakt, dat het bij Statenverkiezingen : overweegt de minister de bijdrage van 
niet moet gaan om de vraag hoe u over • f 1,1 miljoen aan de provincie Zuid
het huidige Kabinetsbeleid denkt maar : Holland t.b.v. het Gewestelijk Orkest in 
dat het gaat om het bestuur van de • te trekken. Het is uitgesloten dat de 
provincie waar u woont, dat het gaat : lagere overheden dit bedrag kunnen 
om de vraag of u tevreden bent over het • overnemen zodat intrekking 
beleid zoals door de Staten gevoerd. De : onherroepelijk opheffing van dit orkest 
provincie is belangrijk geworden en • -dat een morbeeldfunctie vervult 
heeft vele taken en bevoegdheden : vanwege zijn educatieve taken en 
gekregen. Daarom dienen de VVD- • koorbegeleidingen-zal betekenen. Wij 
Statenfracties zo groot en zo sterk : besluiten een brief aan de 
mogelijk te zijn opdat het beleid zoals • Kamercommissie te schrijven . 

• door de VVD voorgestaan, in alle • 
provincies gevoerd wordt en van alle : 14.00- 16.00 uur 
GS-colleges tenminste twee VVD-ers • Dagelijks Bestuur van het Provinciaal 
deel uitmaken. : Opbouworgaan voorgezeten. De staten 

• hebben besloten dat het 
[ rma Giinther : Opbouworgaan zich moet omvormen 

• tot het Orgaan voor Democratische 
: Planning, hetgeen erg veel overleg en 
• tijd kost. 

(en met 
excuses 
aandeNRC) 

16.00- 24.00 uur 
Vóór de fractievergadering overleg met 
VVD-collega Jan Noorland en onze 

fractievoorzitter Jan Verbeek. Na de 
fractievergadering bespreking met de 
vier Zuidhollandse propagandisten 
over de te voeren verkiezingscam[klgne. 

"'~{~SJ)~q~;:l::'\'.~~\.'')'Y~' 
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10.15-12.30uur 
Na het doorkijken van de kranten en 
het afdoen van een stapel stukken, de 
Eerste Kamer. Dit is de kamer van GS 
waarin ingevolge de artikelen 40 en 41 
van de Algemene Bijstandswet de 
beroepen behandeld worden die 
ingediend zijn tegen besluiten van een 
college van B & Wal dan geen bijstand 
te verlenen. 
In de Tweede Kamer komen 
beroepszaken ingevolge de Woningwet 
aan de orde en in de Derde Kamer 
beroepszaken ingevolge de 
Woonwagenwet, de 
Lageronderwijswet, de Horecawet en 
beroepszaken in verband met 
afgegeven of geweigerde taxi
vergunningen. 
Iedere kamer dient door drieGS-leden 
bemand te worden. 

13.00-13.30uur 
Na een vlugge kop soep en een bruin 
broodje kaas kennismaking met een 
nieuw benoemde burgemeester. Iedere 
benoemde burgemeester brengt elk 
collegelid een (kennismakings)bez-oek. 

13.30-15.00uur 
Gesprek met B & W van een gemeente 
over de slechte voortgang van de 
realisatie van 
woonwagenstandplaatsen. Mijnerzijds 
is op spoed aangedrongen omdat ik 
anders genoodzaakt zal zijn GS voor te , 
stellen gebruik te maken van artikel4b >1 



van de Woonwagenwet volgens welk 
het college een aanwijzing kan geven. 

I 5.00- I 6.30 uur 
Gesprek met de wethouder kunstzaken 
van een gemeente over de ingevolge de 
gemeentelijke herindeling ontstane 
problematiek van de 
streekmuziekschool. In de nieuw 
ontworpen gemeenschappelijke 
regeling kan ik mij vinden. 

I6.30- I9.00uur 
Met mijn collega mede
welzijhsgedeputeerde Aalhers (CDA) 
de eerste besprekingen over de 
begroting 1983. 

20.00- 23.00 uur 
Aanwezig op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van een 
onderafdeling van de Haagse VVD 
waar onze wethouder Ans v.d. Berg 
spreekt. Een verheugend grote 
opkomst. 

heledag 
Eerst de wekelijkse kapper en dan 
vergadering GS. GS vergaderen iedere 
week de hele woensdag, zij het dat 
geregeld woensdagmiddagen besteed 
worden aan het brengen van een 
werkbezoek. Alle gemeenten boven de 
50.000 inwoners en de groeigemeenten 
worden tenminste éénmaal per jaar 
door het gehele college bezocht. 
In de CS-vergaderingen komen aan de 
orde de voorstellen die wij "onze" 
statencommissie willen voorleggen, de 

·.· statenvoordrachten, de raadsbesluiten 
::: waarvan voorgesteld wordt ze niet goed 
.·:· te keuren, de door GS goed te keuren 
[!! bestemmingsplannen, met ministers 
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20.00- 22.30 uur 
Vergadering van het Dagelijks Bestuur 

van de Culturele Raad voor Zuid
Holland en vervolgens afscheid van de 
directeur van de Culturele Raad. 
Van instellingen die op de grenslijn 
stonden van de overheid en het 
particulier initiatief, zijn de raden bij 
statenbesluit vanjuni 1979 geworden 
tot zuivere platforms van het 
particulier initiatief. De uitwerking van 
deze ingrijpende wijziging in het 
radenbestel vergt veel tijd. 

ochtend 
Als lid van de !PO- (Inter Provinciaal 
Overleg) delegatie onderwijs gesprek 
met staatssecretaris Deelman over de 
decentralisatie van taken op 
onderwijsgebied. Het standpunt van 
Zuid-Holland is dat deze taken alleen 
kunnen worden overgenomen wanneer 
ook de benodigde gelden worden 
gedecentraliseerd. 

I4.00- I7.00uur 
Vergadering /PO-Cultuur te Utrecht. 
De "cultuur gedeputeerden" van de 11 
provincies beraden zich onder meer 
over de te nemen stappen in verband 
met de plotselinge bezuinigingen die 
CRM heeft doorgevoerd op het gebied 
van het sociaal-cultureel werk. Op 
korte termijn zal hierover een gesprek 
met staatssecretaris De Boer plaats 
moeten vinden. 

I 9.00-22.00 uur 
Eveneens te Utrecht vergadering van de 
LAVA (Landelijke Adviescommissie 
Vrijwilligers Aktiviteiten), een 
commissie van advies aan Humani tas, 
Nederlandse vereniging voor 
maatschappelijke dienstverlening en 
samenlevingsopbouw. 

ochtend 
De ochtend wordt besteed aan 
gesprekken met medewerkers van 
verschillende afdelingen en aan het 
afdoen van een stapel stukken en 
binnengekomen post. 

I 4.30- 0 I .00 uur 
Naar Dirksland om de jaarlijkse 
propagandafeestavond van de 
ondercentrale Goeree-Overflakkee bij 
te wonen. Voor het eerst gaat hieraan 
vooraf een discussie met staten/eden. 
Van onzefractie zijn voorts aanwezig 
mijn collega Jan Noorland alsmede 
Elia ter Kuile, Ronald Waterman, 
Schil Overwater en H enk van der Goot. 
Wij allen zijn enthousiast zowel over 
het initiatief als over het resultaat. 
's Avonds sprak Gijs van Aardenne 
voor een volle zaal waarna wij tot laat 
gezellig zijn bijeengebleven. 

zaterdag en zondag 
De was en boodschappen doen; 
kranten (bij)lezen, schaatsen, de vele 
vergaderingen van de volgende week, 
waaronder de vergaderingen van de 
statencommissie emancipatie, culturele 
aangelegenheden en sociale 
aangelegenheden voorbereiden, de 
stapel CS-stukken doorlezen, artikel 
voor Vrijheid en Democratie schrijven, 
spreekbeurten voorbereiden, borrelen 
bij een BOM-moeder, kortom druk 
bezig geweest. 

Dit was een willekeurige week en ik 
hoop enigszins inzicht gegeven te 
hebben in dat wat GS-leden doen. 
I ede re week geeft hetzelfde beeld van 
vergaderingen, besprekingen, overleg 
afgewisseld met werkbezoeken, 
bezoeken aan woonwagenkampen enz. 
Heel weinig vrije tijd, maar aangezien 
het werk uiterst boeiend, afwisselend 
en fascinerend is, is dat niet erg. Het 
geeft ook veel voldoening een liberale 
inbreng in een bestuurscollege te 
kunnen hebben. 
Het enige wat ik wel probeer is om de 
"cultuur bij te houden". Abonnementen ::::::;: 
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Koosjes Colutnn 

Straatsburg • • • 
KoosjeEins Plenaire vergaderingen van het 

Europees Parlement vinden in 
Straatsburg plaats. Als ik dus over 
Straatsburg spreek, bedoel ik dan ook 
het Europees Parlement. 
Van de stad zelfheb ik tot nu toe weinig 
gezien. Door het autoruitje op weg van 
hotel naar Parlement viel me wel steeds 
de Rue de Rotterdam op en het daar 
gevestigde vreemdelingenlegioen! 
Lage barakken achter een vuilwitte 
muur. Sombere realiteit. De Fransen 
hebben het Europees Parlement echter 
een aantalfrááie gebouwen gegeven. 
Het "Pa/ais", waar de grote 
vergaderzaal is, halfrond en dan ook 
hemicycle genoemd, riante 
vergaderzalen voor de fracties en 
redelijke kantoorruimten. Men kan er 
eten en drinken. 

Via een glazen, overdekte brug, de 
zogenaamde "ppsserelle", komt men in 
een ander gebouw, het "immeuble". 
Daar zijn voornamelijk de werkkamers 
van de 434 afgevaardigden. Hier heerst 
een serene rust. Men denkt daar 
duidelijk stilletjes voor zich heen. De 
bouw is er ook naar. De gangen zijn 
flauw verlicht en doen enigszins aan 
gewelven denken. Kalmerend. 
Die passerelle is wel een soort 
zenuwcentrum. Ieder moet daar 
regelmatig doorheen en een van de 
eerste dingen die mij opviel was de 
doelbewuste tred van al die passanten, 
de ogen recht vooruit, als blikkend 
naar een toekomst. Een bijna Kafka
achtige situatie. De eerste dag 
marcheerde ik dapper mee, de blik op 
oneindig. De tweede dag echter, ging 
die kleine bijrol in de Duitse literatuur 
me oprecht vervelen. 
De eerste wiens blik ik vangen kon, heb 
ik zo vriendelijk mogelijk aangekeken, 
dénkend aan een glimlach. 
Het effect was verbluffend! Stralende 
knikjes terug als van mensen die 
eindelijk dusdanig erkend worden. Als 
ik ze later nóg eens tegenkwam gingen 
ze bijna zwaaien! 
De silhouette die mij in het donkere 
gewelvengebouw, waar ik naar de lift 
zocht, naderde, zwaaide echter niet. 
Kennelijk een nieuwe. Maar misschien 
zou hij me de lift kunnen wijzen: 
"Monsieur!" Ik keek naar het aantal 
deuren waar uit viel te kiezen. 
"Problemen Koosje ?"Zuiver 
Nederlands en een bekende stem! 
Ik draaide op m'n hielen om en ja, het 
was Aart Geurtsen, onze Euro
parlementariér. 
Vreemd, maar je realiseert je pas goed 
datje in het buitenland bent als je een 
echte Nederlander ontmoet. . . ~ 
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Wim 
vanEekelen 

HenkKrol 
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De VVD wil dat de overheid de 
particuliere stichting "HuJp Polen", 
waarvan kamervoorzitter Dick 
Dolman voorzitter is, financieel gaat 
steunen. 
Tot die conclusie kwamen de liberale 
kamerleden dr. W. F. van Eekelen, mr. 
J. G. Rietkerk en mr. drs. F. Bolkestein 
na afloop van een informeel overleg 
met o.a. vertegenwoordigers -van de 
FNV, CNV en vakcentrale MHP, ter 
voorbereiding op de begin deze maand 
gehouden openbare hoorzitting. 
Deze bijeenkomst was bijeengeroepen 
op initiatiefvan oud-staatssecretaris 
Van Eeketen om alle kamerleden te 
informeren over de huidige situatie met 
betrekking tot Polen. 
Van Eeketen vindt dat juist die 
particuliere hulp gesteund moet 
worden omdat huJp van regering tot 
regering in Polen zelfuitgelegd zou 
worden als een goedkeuring van de 
toestand op dit moment. 
Voor de gesprekspartners stond in elk 
geval vast dat de vrije Poolse vakbond 
Solidariteit hoe dan ook een zekere 
onatbankelijkheid zal moeten 
behouden. 
Men staat unaniem achter het 
Europees Vakverbond dat een delegatie 
naar Polen wil sturen om er te praten 
met Lech Walesa en om zich op de 
hoogte te stellen van het lot van de 
solidariteitsmensen. 
Ook is besloten steun te geven aan het 
Rode Kruis dat in contact wil komen 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Van 
partijuitzending 
tot slapstickfilm 

Consumenten
beleid 

In het kader van de commissie
activiteiten zal meer aandacht 
besteed gaan worden aan het 
consumentenbeleid van de 
VVD. De precieze 
organisatorische vorm zal in 

In het kader van de aan politieke overleg met de Koepelcommissie 
partijen beschikbaar gestelde Financiële, Economische en 
zendtijd volgt nu een uitzending Sociale Zaken op korte termijn 
van de VVD ... En toen kwam er geregeld worden. 
een slapstickfilm die Leden van de VVD, die 
woensdagavond 20 januari om belangstelling hebben om zich in 
tien voor acht. te zetten bij de bestudering van 
Verontwaardiging alom. Is dat consumentenvraagstukken 
nu de VVD in deze sombere worden verzocht dat telefonisch 
tijden? kenbaar te maken aan mej. A. 
Informatie bij de NOS leerde ons W. J. Luyben, tel.: 070-614121 
dat er daar iets misgegaan is met tst. 21. 
onze videoband, zodat hij niet op Zij zullen een vragenlijst 

met de naar schatting 5000 de afspeelapparatuur doch na toegezonden krijgen die zij 
gevangenen om hun situatie te omzwervingen gedurende de ingevuld moeten terugsturen. Op 
onderzoeken. middag, weer in het magazijn grond van deze gegevens zullen 
Voor de 27.000 vluchtelingen in lag. De dienstdoende, ook naar een aantalleden worden 
Oostenrijk zal met spoed aktie de TV kijkende magazijn- uitgenodigd om daadwerkelijk 
ondernomen moeten worden en men meester (wie appels rijdt, zal ze aan de activiteiten te gaan 
zal de mensenrechten in Polen nu eenmaal ook altijd eten) zag deelnemen. Gedacht wordt aan 
aanzienlijk moeten verbeteren. op zijn monitor in het magazijn, circa vijfleden. 
De vragen die in het gesprek werden de liberale geheelonthouding die Om in aanmerking te kunnen 
opgeworpen door de heer W. H. van het kijkersvolk bedreigde. De komen moet u: 
Dijk, directeur van het Rode Kruis, man herinnerde zich de zojuist - daadwerkelijk belangstelling 
(tevens lid van de stichting Hulp Polen) weer bij hem teruggekomen hebben voor 
en de heren F. van Sc haik (MHP), B. VVD-band (waar die stickers al consumentenvraagstukken en 
Pronk (CNV) en J. van Rens (FNV), niet goed voor zijn) spurt ermee bij voorkeur reeds enige ervaring 
werden door de voorzitter van dit naar boven, waarna Hans hebben met het bestuderen 
overleg, dr. W. F. van Eekelen, Wiegel toch nog in beeld daarvan; 
meegenomen in een bespreking met de verscheen om de kijkers, eerst - bij voorkeur reeds enige 
minister van Buitenlandse Zaken, mr. zonder en daarna met geluid, activiteiten in de VVD 
M. van der Stoel, een dag later. kond te doen van liberale ontplooien of ontplooid hebben 
Mr. drs. F. Bolkestein voegde daar aan politiek. Toch hebben er (bijv. lidmaatschap 
toe dat naar zijn mening bij verdere kennelijk heel wat kijkers door gemeenteraad of 
westerse kredietverlening aan Polen, deze vertraging overgeschakeld afdelingsbestuur of deelnemer 

· · die volgens de machthebbers daar op Nederland 11 want waar we aan kadercursussen) 

.••• ê~~~t~~~§êi::l~~· ~~J~~f~{~~~~:.~: ~~~g!.~t:~f~;r 11 
· · kredieten voorwaarden op dit terrein ofschoon andere politieke vervoer vergoed) en bereid zijn 
) moeten worden verbonden, maar vindt partijen blij zijn met dergelijke bij te dragen aan het schrijven 

'::

1 ... =1 ... =1_ .. ·=· g~t~~~~i:~~~g§1~:;' ?.~1::·~:::• voo' d< VVD to van nom''· i~'~,!~~~~=~; 
. doen, zal de Poolse economie niet uit · 111.. organisatie 

het slop komen en kunnen nieuwe .... 1111. 

~ kredieten een kwestie worden van goed .... 
~ geld naar kwaad gooien, zei Bolkestein. 
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Na geslaagd 
experimenteren 
in 1981: 

Jongerencursus nu 
vast onderdeel 
vorming en scholing 
De jongerencursussen gpan 
een vast onderdeel vormen van 
de jaarlijks door de Haya van 
Somerenstichting te 
organiseren 
cursusactiviteit en. Dit is 
althans de vurige wens van de 
Landelijke Commissie 
Vorming en Scholing (LCV) 
en de H aya van 
Somerenstichting van de 
VVD. 

door Ruud Luchtenveld 
voorzitter van het vast team 
medewerkersjnngerencursussen en lid 
van het hoofdbestuur 

Gelet op het succesvolle 
verloop van de in 1981 in 
verschillende regio's 
georganiseerde 
jongerencursussen, is 
inmiddels besloten de 
organisatie van 
jongerencursussen door 
kamer- en ondercentrales te 
blijven stimuleren. 

Ondanks de noodzaak om bij de 
verdeling van het voor 1982 
beschikbare budget nadrukkelijk 
prioriteiten te stellen en bijv. ook ruimte 
te creëren voor cursussen t.b.v. 
adspirant-gemeenteraadsleden, werà 
het voor subsidiëring vanjongeren 
benodigde bedrag in de begroting voor 
1982 opgenomen. 

Voorgeschiedenis 

Nadat een door de Nieuwe Kiezers 
Werkgroep in opdracht van het 
hoofdbestuur gehouden enquête onder 
jonge VVD-leden in het verleden de 
behoefte aan speciale cursussen voor 
jongeren had aangetoond, werd in een 
werkgroep van de LCV gewerkt aan 
een landelijke opzet voor 
jongerencursussen van een min of meer 
vastomlijnde structuur. Vervolgens 
werd een begeleidingsteam gevormd 
(het zgn. "vast team medewerkers 
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jongerencursussen ~'),dat stimulansen 
en bijstand aan de organiserende 
centrales zou kunnen verlenen en op 
basis van opgedane ervaringen de 
cursusopzet kritisch diende te bezien. 
Begin 1981 ging de eerste 
jongerencursus van start. In totaal 
werden in 1981 7 jongerencursussen 
georganiseerd. 

Evaluatie 

Onlangs werden de in 1981 gehouden 
cursussen geëvalueerd. Dit geschiedde 
zowel met de personen die in 1981 als 
"inleider" een cursusonderdeel hadden 
verzorgd, als met het vast team 
medewerkers. Alhoewel daarbij 
logischerwijs bleek dat nog wel enkele 
verbeteringen in de cursusopzet zouden 
kunnen worden aangebracht, bleken de 
ervaringen toch overwegend positief te 
zijn. Ook de belangstelling van de 
jongeren overtrof alle verwachtingen, 



want veel cursussen trokken meer 
belangstellenden (ook JOVD-ers) dan 
konden worden geplaatst. Initiatieven 
voor herhalings-Ivervolgcursussen 
komen dan ook al op gang. 

In het algemeen was men van mening, 
dat de jongerencursus nu in de praktijk 
verder gestalte moet krijgen. Daartoe 
dienen de organiserende centraJes dan 
ook de kans te krijgen. 

Om te voorkomen dat de in de 
beginfase gecreëerde intensieve 
begeleiding vanuit het vast team 
medewerkers, nu inmiddels de nodige 
ervaring is opgedaan, als hinderlijk c.q. 
overbodig ervaren zou gaan worden, 
heeft dit team zelf aan de LCV 
geadviseerd het team nu op te heffen. 

Daardoor zal de verantwoordelijkheid 
voor de jongerencursussen bij de 
Stuurgroep Vorming en Scholing en de 
LCV berusten, zoals dit ook voor 
andere cursusactiviteiten is geregeld. 

Continuïteit 

De "hulpdiensten" die vanuit Den 
Haag aan de organiserende centrales 
werden geboden, zoals het verzorgen 
van een direct mailing naar alJe jonge 
VVD-leden in een bepaalde regio 
blijven wel mogelijk. 

Daarnaast kunnen organiserende 
centrales in aanmerking komen voor 
financiële bijdragen. E.e.a. geschiedt 
binnen het raam van de zgn. "regeling 
jongerencursussen", die is opgenomen 
in de handleiding voor vormings- en 
scholingsfunctionarissen. 

Voor informatie over deze regeling of 
overleg over een te organiseren 
jongerencursus kan men zich wenden 
tot de heer M. R. van der Heijden, 
adjunct-secretaris van de VVD, belast 
met de vorming en scholing, tel. (070) -
614 J 21, of tot schrijver dezes, tel. (033) 
-750667. ~ 

Eéndaagse oriëntatie -c.q. 
studiebijeenkomst kandidaat
stateDieden 
Op zaterdag 13 maan a.s. organisetrt de Haya van Somerenstichting 
een ééndaagse studiebüeenkomst. 
Een tweetalTweede Kamerleden en een Ud van Gedeputeerde Staten 
zullen inleidingen houden, waarna ruimte is voor een plenaire discussie. 
Het programma lwdt als volgt: 
10.00- 10.30 uur 
ontvangst en koffie 
10.30- JJ.1S UJ1T 
inleiding door de beer A. J. Evenbwa, lid m de staten van Drenthe, over 
het onderwerp: ,,de verantwoordelijkbeid van Provinciale Staten voor 
een aantal te onderscheiden beleidssectoren en hun betekerus" 
ll.1S- 12.30UJII' 
plenaire discussie 
12.30- 13.30 uur 
lunch 
13.30 U.1S uur 
inle~ding door de heer drs. D. J. D. Dees,lid Tweede Kamer, over het 
onderwerp ,.taak en functie van de sociaal-medische sector m de 
provincie" 
14.30- 1S.1S UJ1T 
inleiding door mevrouw drs. I. GUntber,lid Gedeputeerde Staten Zwd 
Holland, over bet onderwerp: .,taak en functie van de sociaal-culturele 
sector in de provincie" 
1$.1$- 16.00uur 
plenaire discussie. 

Aanmelding kan geschieden door overmaking van de kosten ad/30,
(mclusieflunch) op gironummer 36.19.19. 7 t.n.v. de Haya van 
Somerenstichting te 's Gravenbage, onder vermelding .,statendag". 
TegelijkertUd kunt u zich zowel teleforuscb als schriftelijk aanmelden bv. 
de Haya van Somerenstichöq, KoniJlsinnelracht 57, 2514 AE s
Gravenhage, tel. 070-614121. 
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De mensen veranderen, de wereld verandert . .. 
dus verandert ook de politiek. Het is moeilijk 
om in te zien wat er nu eigenlijk anders wordt . 
Laat staan dat we daar al vat op zouden · 
kunnen krijgen. 
Het politiek bedrijfis en blijft een exponent 
van het dynamische gebeuren in onze 
samenleving. Dynamiek bevat een 
voorspelbare onvoorspelbaarheid. 
Het is dan ook zeer onverstandig om een 
politieke lijn uit te zetten en daaraan ten koste 
van alles te willen vasthouden. Dat blijkt nu 
duidelijk bij de PvdA. ' · 
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Jarenlang heeft deze partij alle sociale 
normen als onaantastbaar beschouwd 
zonder dat zij zich afvroeg hoe we het 
bekostigen en moeten blijven betalen. 
Zo iets breekt op. Dan helpen zelfs 
geen Rennies meer. Als men er zich dan 
over gaat beraden, heet dat Nieuw 
Realisme. 
En nu dat socialistische front eindelijk 
tot het inzicht komt dat het uit moet 
zijn met potverteren en er krachtdadig 
moet worden gehandeld, ligt er voor de 
PvdA nog zo'n bijna onmogelijk te 
ontwijken obstakel als het banenplan. 
Ter rechterzijde wordt vervolgens 
geopperd dat tussen liberalen en 
socialisten wel eens wat moois zou 
kunnen groeien. Een dagdroom is het 
zeker niet, maar evenmin nabije 
toekomst. Toch moeten we die 
eventueel toekomstige samenwerking 
tegen de achtergrond van de huidige 
maatschappelijke veranderingen zien. 
De tegenstrijdige dogma's binnen de 
verschillende partijen bestaan wel, 
maar zijn ontstaan en afgestemd op het 
verleden. De wereld verandert. 
Verandert zeer snel. En daarmee ook de 
politieke verhoudingen. Het is nodig 
om ons aan te passen om te blijven 
meedoen aan het geheel. Daarom zijn 
vernieuwingen van het bedrijfsleven en 
een intensieve, Europese economische 
samenwerking zo noodzakelijk. 
De huidige maatschappelijke behoeften 
geven al een richtlijn hoe bepaalde 
lijnen moeten worden uitgezet. 

Water 

Maar als we zo redeneren, rijst de 
vraag of een ideologie en de daaruit 
voortspruitende theorieën, zich leent 
voor zo veel water in de wijn. Een 
uitvoerige discussie over de juiste 
theorie lijkt onvermijdelijk. Hier zit 'm 
nou net de kneep: de mogelijkheid om 
te handelen is beperkt geworden; de 
keuzes zijn gering. Kortom: het is 
roeien of verzuipen. Als we niet 
allemaal roeien, dan vragen we om te 
verzuipen. 
De omstandigheden dwingen tot een 
integratie van opvattingen. Een 

monsterverbond, zegt u? 
Dat is wel wat sterk uitgedrukt. 
Het zal ook meer een proces dan een 
plotselinge omwenteling zijn. En het is 
nog de vraag of we daar de tijd toe 
krijgen. 
Dat proces zal- indien het er ooit van 
komt, - niet zonder stuiptrekkingen 
verlopen, maar onmogelijk lijkt het me 
niet. 
Als we dergelijke positieve 
ontwikkelingen wensen, zal iedere 
(statische) politicus van zijn eilandje af 
moeten. De politieke ,Jungle" is 
ontstaan door de pluriformiteit van 
zienswijzen. Dat maakt een 
toekomstige samenwerking er niet 
gemakkelijker op. 
De vraag wat we willen bereiken en hoe 
dat zonder onaanvaardbaar grote 
offers kan, zal hierbij ongetwijfeld 
centraal staan. (Bijvoorbeeld: het 
effectief stimuleren en ontwikkelen van 
nieuwe industrieën geeft vlug veel 
arbeidsplaatsen te zien, maar brengt 
ook flinke investeringen met zich mee.) 

Als men de noodzaak van 
samenwerking in ziet, dan kunnen 
politieke stromingen nader tot elkaar 
komen en elkaar in de éigen waarden 
laten. Dat houdt niet in dat op alle 
vlakken samenwerking mogelijk zal 
blijken. Wél is het een eerste stap in de 
richting van niet zozeer een huwelijk, 
doch op z'n minst een goede relatie 
(verhouding, zo u wilt). 

Als u dit een vage theoretische fantasie 
vindt, bedenk dan wel dat niet alleen 
het onmiddellijke resultaat weegt, maar 
dat het de intentie is, waarop de 
werkelijke grondslag voor een 
toekomstige samenwerking kan 
worden gelegd. 

Eric Brinckmann 
JOVD 
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De inhoud van deze rubriek valt niet 
onder de redactionele 
verantwoordelijkheid. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
te lange brieven in te korten. 

Org_anisatie 
Vrouwen in de VVD 
De agenda voor de algemene 
partijvergadering in maart a.s. vermeldt 
onder punt 6 eèn bijgevoegde nota over de 
vrouwenorganisatie als eerste aanzet tot 
een peiling van meningen. Dit nodigt uit tot 
overdenking, waarvoor ik het volgende wil 
bijdragen. Om ruimte-redenen moet dit 
helaas beperkt blijven tot uiterst beknopte 
opmerkingen (zie V. enD. nr.l259). 

Opm. I Automatische betrokkenheid 
(Beleidsuitgangspunten nr. 6) 

Wie lid is van een vereniging (zoals de 
VVD) is automatisch betrokken bij al het 
legale doen en laten daarvan, ook als men 
het er soms niet mee eens is, of aan een 
activiteit geen deel neemt (bijv. de 
kandidaatstelling voor de gemeenteraad). 
Afzijdigheid is ook een vorm van 
meningsuiting! 
Wat bedoelt men in dit geval met kritiek op 
de automatische betrokkenheid van de 
vrouwen? Dit moet nader onderzocht 
worden voor men kan spreken van 
"wegnemen". 

Opm. 2 Binnen of buiten de partij? 

Bedoelt men met bovengenoemde kritiek 
dat de vrouwenorganisatie er niet een 
binnen de partij moet zijn, maar iets 
aparts? Maar daarmee zijn vroeger minder 
gunstige ervaringen opgedaan zoals soms 
opstelling tegenover de partij. En het kostte 
de partij leden, want niet ieder heeft zin in 
een dubbel lidmaatschap. 
Mocht men toch een zelfttandige 
vereniging, los van de VVD overwegen, dan 
zal men de consequenties zowel voor de 
partij als voor de vrouwenorganisatie 
grondig moeten nagaan. De gevolgen 
kunnen verder strekken dan op het eerste 
gezicht lijkt. Niet overhaasten! 

Opm. 3 Waarom een 
vrouwenorganisatie? 

Heel in het kort komt het hierop neer: 
a. vrouwen hebben naast algemene soms 

ook speciale belangen en interesses; 
b. vrouwen hebben soms een andere kijk op 
de zaken en andere methodes; 
c. buitenstaande vrouwen moeten op 
speciale wijze benaderd worden; 
d. een vrouwenorganisatie kan naar buiten 
de liberale beginselen laten blijken waar dit 
voor de partij als zodanig niet mogelijk is; 
de vertegenwoordiging in overkoepelende 
organen is steeds belangrijker geworden. 

Opm. 4 Vereniging of stichting 
(Beleidsuitgangspunten nr. 6) 

Waarom zouden de vrouwen een vereniging 
oprichten binnen de vereniging, die de VVD 
is? Een eigenaardigefiguur die niet nodig 
is. De vrouwelijke partijleden immers zijn 
volwaardige verenigingsleden met alle 
rechten en plichten daaraan verbonden. 
Dat wordt vaak vergeten. 
Ken Uw rechten en gebruik deze! En neem 
de verantwoordelijkheid ervoor op U. 

Binnen de VVD is de vrouwen
organisatie een werkgroep met bepaalde 
taken en doelstellingen. 

Naar buiten is eigen rechts
persoonlijkheid gewenst en soms 
noodzakelijk. 
De stichtingsvorm is daarvoor een 
eenvoudig doelmatig middel. 
Het vaak gehoorde bezwaar, "dat een 
stichtingsbestuur het voor het zeggen heeft" 
hoeft in dit geval niet te gelden. Het hangt 
van de statuten af En van een verstandig 
gebruik van haar rechten door de 
vrouwelijke partijleden. Zie boven. 

Opm. 5 Advies of Algemeen Bestuur 

De tegenwoordige vrouwenorganisatie kent 
een "adviesraad". 
Dit is een verouderde naam, daterend uit de 
periode, dat de Adviesraad werkelijk 
slechts adviserend was. Maar sindsdien is 
de VVD driemaal zo groot geworden, het 
maatschappelijk leven ingewikkelder en de 
vrouwen zijn geéinancipeerder. 
De Adviesraad krijgt steeds meer 
bestuurlijke aspecten. 
Bij statutenwijziging (die dringend nodig 
is) lijkt het daaromjuist de Adviesraad te 
vervangen door een Algemeen Bestuur. 
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Opm. 6 Landelijk Bestuur 

Dit is als volgt te regelen: 
Algemeen Bestuur bestaande uit 
vertegenwoordigsters van de 
Kamercentrales, gekozen door de K.C. uit 
kandidaten, gesteld uitsluitend door de 
vrouwelijke VVD-leden in de betreffende 
K.C. (via regionale of plaatselijke 
vrouwengroepen). 
Dit A.B. bepaalt het beleid en kiest voor de 
uitvoering een Uitvoerend Bestuur waarvan 
een klein Dagelijks Bestuur deel uitmaakt. 

Opm. 7 Verantwoordelijkheden 

Het Uitvoerend Bestuur is verantwoording 
schuldig aan het Algemeen Bestuur, 
waardoor het gekozen is. 
Het Algemeen Bestuur is verantwoording 
schuldig aan het Hoofdbestuur van de 
partij, zowel wat beleid als watfinancié"n 
betreft. 
De leden van het A !gemeen Bestuurd. w.z. 
de centrale vertegenwoordigsters, zijn 
individueel verantwoordelijk tegenover de 
Kamercentrale, die haar aangewezen heeft. 
Met de regeling volgens de opm. 6 en 7 
wordt recht gedaan zowel aan de 
democratische beginselen als aan de plaats 
binnen de VVD. 

Opm. 8 Verdere organisatie 

De organisatie op lagere niveaus 
(kamercentrale, provinciaal of regionaal, 
plaatselijk) kan volgens hetzelfde principe 
als landelijk geschieden: 
De vrouwelijke partijleden kiezen de 
functionarissen, hetzij direct, hetzij indirect 
door uitsluitende kandidaatstelling. 
Het verdient aanbeveling voor de 
vrouwenorganisatie benamingen die de 
partij gebruikt te vermijden (zoals 
hoofdbestuur, afdeling). Dat voorkomt 
spraakverwarring. 

Opm. 9 Financiën 

Het valt op dat in de lange nota met geen 
woord gerept wordt over definancién. Is dat 
een te veronachtzamen aspect? 
Maar geld is onmisbaar. 
Een zelfttandige vereniging kan eigen 
contributies heffen en kan daar geheel vrij 
over beschikken. Maar (zie opm. 2) niet 
iedereen heeft zin dubbele contributie te 
betalen! 
Wat de onkosten van een werkgroep binnen 
de partij betreft: het is logisch dat de 
betreffende instantie daarvoor subsidie 
geeft: het H.B. geeft subsidie voor de 
landelijke vrouwenorganisatie, de 
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Kamercentrale voor de onkosten van haar 
vertegenwoordigster(s), de afdeling voor de 
plaatselijke vrouwengroep, enz. 
Van die subsidie moet dan wel 
verantwoording afgelegd worden aan de 
subsidie-gever. 

Opm. JO 

Er zou nog heel wat meer over de nota te 
zeggen zijn, maar hierbij moet het blijven. 
Tot slot alleen dit: 
Men stelle allereerst de grote lijnen vast; 
het invullen van de details kan daarna 
geschieden. Hiervoor is er dan een 
handleiding zodat men niet in het 
overvloedige materiaal verdrinkt. Ook later 
geven die grote lijnen houvast. 
Met de wens voor een goede toekomst voor 
de Vrouwenorganisatie in de VVD. 

Joh. H. Springer 

mede-oprichtster Organisatie 
Vrouwen in de VVD 

Nieuwe gezichten 

De tijd vóór de verkiezingen zou één der 
hoogtepunten moeten zijn van onze 
democratie. In deze periode immers worden 
de kandidatenlijsten samengesteld en met 
de meer of minder zorgvuldige keuze van 
onze vertegenwoordigers staat of valt het 
succes van de diverse fracties. In de praktijk 
echter blijkt, dat in veel kleine gemeenten en 
bij kleine gemeenteraadsfracties, zoals de 
VVD ze zoveel kent, alle drukte rondom de 
kandidaatstelling niet meer is dan een 
storm in een glas water. Als de verkiezingen 
voorbij zijn nemen de vroegere raadsleden 
hun zetel weer in en alles is bij het oude 
gebleven. 
Ik vraag me af, of het in de tegenwoordige 
tijd geen aanbeveling verdient, ook in kleine 
gemeenteraadsfracties geregeld nieuwe 
gezichten op te nemen. Vrijwel iedereen 
heeft een opleiding genoten die hem of haar 
in staat stelt onze belangen in een 
vertegenwoordigend lichaam te behartigen. 
En wil de VVD de naam kwijt van eenpartij 
van oudere behoudende mensen, dan zal ze 
hier iets moeten veranderen. 
Natuurlijk pleit ik er niet voor, om elke vier 
jaar alle vertegenwoordigers te vervangen. 
Enige ervaring en continuïteit op dit gebied 
moet er zeker blijven, maar regelmatige 
doorstroming lijkt mij bijzonder gewenst. 

M. A. Zuiderweg, 
Emmen 

Piraten 

B. en W. van Den Haag hebben onder druk 
van de Haagse TV-piraten hen toestemming 
gegeven om op het kabelnet-Ned. 1, voor 
twee weken als proef te mogen uitzenden 
mits geen auteursrechten worden 
geschonden. De kosten van dit toezicht, het 
openen en weer sluiten van het kabelnet 
voor piraten, zal op de abonnees worden 
verhaald. Op 19 december om 24.00 uur 
begon de eerste uitzending. 
Nu is de krankzinnige situatie ontstaan dat 
Casema, een dochteronderneming van N. V. 
Nozema waarin de PTT een 
meerderheidsbelang heeft, door B. en W. 
gedwongen wordt de TV-piraten WEER op 
het net toe te laten terwijl dezelfde PTT met 
behulp van de politie al die tijd bezig is 
geweest deze piraten op te rollen en dit in 
feite moet blijven doen! 
Deze gemeentelijke toestemming is in strijd 
met de PTT-wet en derhalve onwetmatig. 
Op grond hiervan is het eveneens 
onwetmatig de kosten hiervan op de 
abonnees te verhalen, waarbij nog de 
volgende argumenten komen: de abonnees 
zijn niet geraadpleegd en hebben er ook niet 
om gevraagd, de kwaliteit van het eerste 
halfuur uitzenden was in alle opzichten zo 
erg slecht dat ik er geen cent extra voor over 
heb. 
Mijn vraag aan het VVD-bestuur is of de 
VVD-fractie in de Theede Kamer op korte 
termijn nog enige actie tegen deze onwettige 
handeling van B. en W. DenHaag denkt te 
ondernemen. 

H. K. S. P. Begemann, 
DenHaag 

Lidmaatschap 
Humanistisch Verbond 

Laat ik voorop stellen dat het me een lief 
ding waard zou zijn als er weer ruimte 
kwam voor liberalen, vvd-leden, in het 
Humanistisch Verbond. 
Tïelman heeft gelijk als hij zegt dat mensen 
van diverse politieke pluimage elkaar in het 
Verbond kunnen ontmoeten op gelijke 
noemer van het humanisme. Het probleem 
is echter dat de interpretatie van die gelijke 

noemer in de achterban is verworden tot 
eenzijdige politieke gezindheid op 
anderdelen van praktisch beleid. 
Het treft mij als onrechtvaardig dat 
degenen die opstappen omdat zij die 
politieke lijn niet kiezen, het verwijt krijgen 
dat zij "aan politiek doen" in het Verbond. 

Het begrip dat Tielman vraagt voor 
meerderheidsopvattingen heb ik · 
herhaaldelijk getoond. De breuk kwam 
toen het omgekeerde begrip niet meer kon 
worden opgebracht in de Verbondsraad en 
in de publicaties van het Verbond. 
Dat Anneke Krijnen haar functie in het 
Humanistisch Verbond wil houden 
respecteer ik, al zal ze weleenzaam in de 
organisatie komen te staan. Een vereniging 
die zich opstelt zoals het H V zich de laatste 
tijd naar buiten exponeert, verliest 
aantrekkelijkheid voor liberalen. En 
Tïelman moet dan·ook niet verbaasd zijn 
dat hij meer PvdA- enD '66-medewerking 
ondervindt dan VVD-enthousiasme. Dat 
het HB zich redelijker opstelt dan de 
achterban doet er weinig toe, want het gaat 
er niet om of er plaats is voor VVD-ers in 
het H B maar of er ruimte voor hen is in de 
beweging als geheel. Zolang in het blad 
"Humanist" nog de tegenstelling liberalen 
versus humanisten wordt opgevoerd en 
alleen de ingezonden stukken die mijn 
opvattingen ondersteunen van kribbige 
onderschriften worden voorzien, blijfik 
mijn twijfol houden over het nut van een 
terugkeer. Maar ik geeftoe dat noch de 
VVD noch het HV gebaat zijn met het 
voortbestaan van tegenstellingen. De 
interne discussie in het Verbond moet dan 
ook zeker niet worden gesloten. 

EertHubert 
Scheveningen 

Humanistisch Verbond 

In Vrijheid en Democratie van 19 januari ;:;:;:::; 

~::~a::. ~:;:nn:/~!:::; ::~;~~~~~;~n /!\!\\\ 
belang de VVD kan hebben bij een 
verstoorde relatie met het H. V. Zelden heb 
ik iemand een zaak zo zien omkeren. Het 
H. V. heeft zich immers gedurende de 
laatstejaren zó zeer op politiek terrein 
begeven dat vele liberalen -en sociaal
democraten (dit laatste vergeet Tïelman te 
vermelden) - zich zo weinig meer in het H. V. 
konden herkennen dat hun tenslotte weinig ~=~=~~=~ 
anders meer overbleef dan te bedanken. ff-; 
Zon<Je' Mlt.dighdd" betmchl•n wil ik > I 
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noemen: de aangenomen motie over 
kernwapens, waarbij eenzijdige stappen 
van het Westen niet worden uitgesloten, de 
aangenomen resolutie betreffende het 
energiebeleid, waarin gesteld wordt dat het 
toekomstig energiebeleid niet gebaseerd 
mag zijn op kernenergie, TV-uitzendingen 
over het midden-Oosten, waarin een 
eenzijdigpro-Palestijns standpunt werd 
ingenomen en TV-uitzendingen, waarin 
bijkans op dienstweigering werd 
aangedrongen. 
Dergelijke eenzijdige stellingnamen, 
waarmee het H. V. zich ver verwijderde van 
zijn primaire doelstelling om allen te 
verenigen die het beginsel onderschrijven, 
moesten er wel toe leiden dat vele liberalen 
en sociaal-democraten zich steeds minder 
thuis gingen voelen in het H. V. 
Als lid van het Hoofdbestuur heb ik daar bij 
herhaling voor gewaarschuwd, maar het 
heeft niet mogen baten. Integendeel, 
ondanks de goede bedoelingen van de 

niet het geval is zullen wij in het Algemeen 
Humanistisch TrefPunt (correspondentie
adres: Pres. Kennedylaan 167, 2343 G Z 
Oegstgeest) proberen liberalen en sociaal
democraten van humanistische huize te 
verenigen. Een stevige inhoudelijke · 
discussie gaan wij daarbij niet uit de weg, 
maar dan wel op basis van respect voor 
elkaars standpunt. 

Adelheid Zoutendijk-Meijs 
Oegstgeest 

De discussie over het Humanistisch 
Verbond is gesloten. (redactie) 

Weet u voldoende van 
kernenergie? 

vereniging beschouwen als een signaal uit 
de maatschappij. 
De KVNtracht haar doel te bereiken door 
het houden van lezingen, discussie
avonden, ledenwerfacties en excursies. Er 
wordt een tweemaandelijks 
verenigingsargaan uitgegeven, waarin vele 
aspecten m.b.t. de energievoorziening 
zullen worden belicht. STEUNT ONS, 
door overmaking van minimaalf 12,50 op 
postgiro 3181 te Utrecht en u ontvangt 
tweemaandelijks het verenigingsorgaan. 
Als lid steunt u niet alleen de vereniging, 
maar u doet middels ons ook mee aan de 
Brede Maatschappelijke Discussie (BMD ). 

L. Moorman, secretaris KVN 
Croesestraat 94, Utrecht 

Waarschuwing 

voorzitter, ontstond er steeds meer een sfeer Vindt u ook dat er een groeiende, Kort geleden was in een TV-programma 
van onverdraagzaamheid, van gebrek aan ongenuanceerde kritiek van sommige van Sonja Barend aanwezig mevr. N. Smit-
re'spect voor het standpunt van de ander en groeperingen tegen kernenergie is? Kroes. Zoals bekend kan zij uitstekend het 
van doordrammen. In meerderheid waren Er wordt vaak van verkeerde gegevens woord doen en dat deed zij dan ook in het 
de leden van het H. V. zozeer overtuigd van uitgegaan of aan de juiste gegevens wordt begin van het programma, ik schrijf in het 
het eigen politieke gelijk dat zij de een onjuiste interpretatie gegeven. Vaak begin, want nadien kreeg ze geen kans meer 
minderheid, die op basis van dezelfde wordt met deze informatie slechts één ding nog iets te zeggen, terwijl ze n.b. 
beginselen tot andere politieke keuzen beoogd; namelijk het inprenten van angst voortdurend werd aangevallen door .,links 
kwam, daar de ruimte niet meer toe gunden. voor al wat met kernenergie te maken heeft. gespuis", dat, via de band, zijn gal mocht 
Want aangenomen resoluties, TV- Er is onlangs een vereniging, de spuwen. 
uitzendingen, de inhoud van de Humanist, Kernenergie Vereniging Nederland (KVN), De heer Dolman kreeg in dat programma 
dit alles- hoewel voor niemand bindend- opgericht door drie studenten, waaronder wel de kans op insinuaties te reageren, wat 
bepaalt het gezicht van het H. V. naar buiten ikzelf, die ervoor wil zorgen dat dit hij voortreffelijk deed; nu ja, hij was dan 
toe en bepaalt ook de sfeer binnen het vertekende beeld weer rechtgetrokken .ook partijgenoot. 
Verbond. Het is die sfeer die tenslotte wordt. De Kernenergie Vereniging Natuurlijk zal ik niemand het recht 
onverdraaglijk werd, waarbij de oprichting Nederland stelt zich ten doel de huidige ontzeggen voor de radio, ofTV te komen; 
van het Humanistisch Vredesberaad, kernenergietechnologie in Nederland in daarvoor ben ik liberaal. Over iemand, die 
waarmee het H. V. zich blijkens artikelen in stand te houden en mogelijkheden tot het wordt uitgenodigd, en dan niet komt, wordt 
de Humanist identificeerde, de druppel is verrichten van onderzoek en uitbreiding al gauw gezegd .. Zij, of hij durfde niet". 
geweest die voor mij en vele anderen, open te houden. Belangrijke argumenten De bedoeling van mijn artikeltje is alleen de 

· · · liberalen zowel als sociaal-democraten, de hiervoor zijn zowel economische als mensen te waarschuwen, die in een 
emmer deed overlopen. milieutechnische aspecten. Daarnaast is uitzending komen. Nu staan de rode media 

· · · nelman stelt dat het H. V. een levende het duidelijk dat de fossiele brandstoffen er toch al niet voor bekend, dat ze 
democratie moet zijn; als hij daarmee eens op zullen raken en ook wij er alles aan tegenstanders graag het woord laten, maar 

.·.·.· bedoelt dat de meerderheid tenslotte beslist moeten doen om alternatieven en zoals mevr. Smit door Sonja Barend werd 

.·.·.· welke politieke uitspraken het Verbond hulpbronnen te ontwikkelen. De behandeld vond ik ronduit schandalig. ;:;:;: 
:;:;:; moet doen, dan geeft hij precies aan kernenergie is een alternatieve energie en Iedereen kon zien, dat ze gaarne op de ::;::: 

!:!:!: ;::;~';b7#v:~~~~!d:,:tn;;:z~~':::;een ~!f~:::~;~;~~~~~~:::.~:'::;~::e;; ~fe~tf:/z~!:;;~~;::.Kf/e~~a:~:;;tkreeg :~:~:: 
fi:: ;:a~,~:! ~~1~~~~~~:7; ~:~~u;~ ( k ;:~~f!~::::s;h:~r~~~~ 'to~~~~edoeld, :~~~~.:f:;~~ ~:~':ct:~;:a;:çF~~jn :!lll· 

I ~fË±f;;,~zfJ;.;§ff.t~':, ~gf§,~~;f.~;~;~~~;::: Sï:!!::;;z..:~::::,::. ::·~"~"' I 
f~ plaatsen. Het is de meerderheid in het H. V. deze hulpbronnen. Balkbrug ~: 
@ die de verdraagzaamheid zal moeten weten De vereniging ziet zichzelf niet als W. m. op te brengen voor andersdenkende verlengstuk van belanghebbenden bij het m 

humanisten en niet omgekeerd. Zolang dat 
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Landelijke fractiemedewerkersdag 
12 februari 1982 

Op 12 februari zal de eerste bijeenkomst van de landelijke contactgroep 
VVD-fractiemedewerkers worden georganiseerd. 
Deze dag zal worden gehouden in Hotel Des Pays-Bas, lanskerkhof 10 
te Utrecht. 
Het programma luidt als volgt: 
10.30uur: 
Ontvangst deelnemers met een kopje koffie; 
11.00uur: 
Openingswoord door de voorzitter van de landelijke contactgroep, de 
heer N P. M. Klein; 
11.15 uur: 
Inleiding door mevr. N. J. M. Coenen-Vaessen, secr. van de Vereniging 
Staten- en Raadsleden over "Het werk van de Vereniging en de positie 
van de contactgroep"; 
12.30 uur: 
Lunch (voor eigen rekening) 
13.30uur: 
Inleiding door drs. L. N. L. H.A. Hermans, Tweede- Kamerlid over: 
"Tweede Kamerfractie in relatie tot fracties Gemeenteraad en 
Provinciale Staten en de politieke rol van de fractiemedewerkers"; 
15.15 uur: 
Inleiding door drs. P.J. H. N. Luijten, medewerker van de 
Teldersstichting en raadslid van Amsterdam over "het inhoudelijk werk 
van fractiemedewerkers" 
17.00uur: 
Sluiting 

Men kan zich opgeven voor deze dag bij de secretaris van de 
contactgroep de heer D. A. N. Bartels, Kariboestraat 197, Utrecht. Tel.: 
030- 523207 vóór 10 februari. 

Sonja ... 

In "Sonja op Maandagavond" van 4 jan.jl. 
waren diverse mensen aanwezig zoals o.a. 
Paul Witteman -Frits v.d. Poel- dhr. 
Dolman -mevr. Smit-Kroes en enige 
zangeressen. In deze omgeving 
hoorde één persoon zeer zeker niet thuis nl. 
mevr. Smit-Kroes, terwijl ook 
kamervoorzitter Dolman te veel heer is om 
daar tussen te zitten, doch er misschien als 
socialistfatsoenshalve niet onderuit kan. 
Als je vraagt wat mevr. Smit-Kroes daar 
eigenlijk zat te doen, is maar een woord 
mogelijk nl. "niets" (of het moet zijn als 
spotobject). Het optreden van bijvoorbeeld 
F. v.d. Poel, is beneden haar niveau! Dit 
geldt niet alleen voor haar, doch is m.i. van 
toepassing op alle VVD-medewerkers, 
welke in dergelijke gezelschappen ten 
enenmale niet thuishoren!! 
Zo stond in de Telegraafvan 7 jan. een 
kopje boven een artikel: "PVDA
staatssecretaris loopt weg uit VARA-

uitzending", waaraan o.a. bovengenoemde 
P. Witteman medewerkte, en dan moet het 
toch wel slecht gesteld zijn met de 
fatsoensnormen van de rooie broeders. 
Mevr. Smit-Kroes e.a. moeten dit eventueel 
weglopen voorkomen, door eenvoudig bij 
die lieden weg te blijven! 
De VVD heeft nu eenmaal een andere 
levensstijl, hetgeen niet wil zeggen dat zij 
"verwaand" moet worden, maar ieder mens 
heeft het recht zijn eigen vrienden en 
kennissen te kiezen. 
Ik kies "dat milieu"in ieder geval niet!! 

Geachte lezer, 

H.F.Becx 
Heerlen 

Hierbij zou ik willen reageren op de 
ziektewet van dhr. J. den Uyl en mevr. Dates 
die de laatste tijd zeer veel in het nieuws is. 
De essentie van die wet is volgens mij zeer 

juist. Ten eerste het ziektepercentage in 
Nederland, bij de bedrijven, is te hoog 
vergeleken met het buitenland. Ten tweede 
is het volgens mij ook zeer redelijk om 
mensen die ziek zijn niet /00% van hun 
loon uit te keren maar 80 %van hun loon. 
Ik vind de redenering van de dhr. Den Uyl 
juist, wanneer hij wijst op de werklozen die 
blij zijn als ze ooit 80 %van hun laatste 
verdiende loon uitgekeerd zouden kunnen 
krijgen. Maar is het weljuist om als 
regering een dergelijke wet uit te 
vaardigen? Volgens mij niet. Na lang 
overleg zijn de sociale partners tot deze 
regeling gekomen, vrijwillig zonder enige 
wet. Mag dan een regering een dergelijke 
wet zomaar uitvaardigen? 
Waar blijft dan het vrije o~rleg van de 
sociale partners. Ze mogen overleggen 
zolang ze beslissingen nemen die de 
regering goed vindt. Waarom kan een vrij 
overleg wél in landen als Duitsland en 
Groot Brittannië" en niet bij ons? De sociale 
partners zijn tÇJch ook verantwoordelijke 
mensen. 

Albert Jan Hoeve, 
student lerarenopleiding 

Leeuwarden 

De maat is vol 

Dat er in Nederland een hoop 
onrechtvaardigheden bestaan hoeven wij u 
niet te vertellen. ledereen weegt het onrecht 
af op zijn eigen weegschaaltje. 
Maar dat er op dit ogenblik met meerdere 
maten gemeten wordt als het gaatom 
rechtspraak, is iets wat niet meer door de 
beugel kan. 
Maar al te vaak wordt door de rechterlijke 
macht tentggegrepen naar het zwakke 
argument van: ach we moeten rekening 
houden met de sociale en economische 
achtergronden van de verdachten. 
We kennen het allemaal: "in een sociaal 
zwak milieu opgegroeid; verslaafd aan 
drugs; kansarm", men hoort tegenwoordig 
niets anders meer. Alsof dit enig verschil 
maakt voor het slachtoffer, waar toch al te 
weinig aandacht aan besteed wordt. Om 
nog niet te praten over bepaalde 
minderheidsgroeperingen die zeggen te 
spreken namens de meerderheid in 
Nederland en ondertussen ons rechtsbestel 
verkrachten door intimidatie en geweld. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het ·~··~·., 
slappe optreden van de rechterlijke macht, ~===~=~ 
die in vele gevallen te lage of in de meeste ~w 
gevallen geheel geen straf uitdeelt. Met deze-'~ 
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wetenschap wordt het voor menig 
politiebeambte wel erg moeilijk om nog 
gemotiveerd aan het werk te gaan, hoe 
graag hij dit ook zou willen. 
De grote vraag is hoe lang de meerderheid 
dit onrecht nog zal slikken. Kijk nu naar de 
anti-kernenergie betoging in Dodewaard. 
Of naar het kraken van huizen. 
De eigenaar van het betreffende pand staat 
in vele gevallen machteloos. De eigenaar 
wordt afgespiegeld als een kapitalist en 
huisjesmelker, terwijl de kraker 
afgespiegeld wordt als verschoppeling van 
deze maatschappij. Bovendien gaat het 
kraken over het algemeen gepaard met een 
hoop geweld en vernielingen van privé- en 
gemeenschapsgoederen, om nog niet te 
spreken over de kosten die een eventuele 
ontruiming met zich meebrengt. Wederom 
staat het recht aan de verkeerde kant. 
De kraker mag ongestraft rotzooi schoppen 
en de eigenaar mag afwachten wat er van 
zijn huis overblijft. Natuurlijk zijn wij er als 
belastingbetaler weer de dupe van, want het 
geld moet ergens vandaan komen. Het enige 
recht wat wij als brave Nederlanders 
hebben is belasting betalen en verder kop 
dicht houden. 
Gelukkig is er een wet die stelen en helen 
strafbaar maakt, maar is dit wel zo? 
Ook hier snijdt het mes weer aan twee 
kanten, want voor het geval u het nog niet 
wist, men mag ongestraft staatsgeheimen 
stelen. Op 20 mei 1981 is door de 
aktiegroep Onkruit ingebroken bij het 
P.M.C. in Amsterdam, waarbij geheime 
documenten van het Nederlandse leger en 
Navozijn buitgemaakt. 
Waar blijft onze bescherming, waar gaan 
we in godsnaam naartoe? En als klapper op 
de vuurpijl: de man die het Leprafonds voor 
ettelijke tonnen oplicht wordt door de 
rechterlijke macht met 6 weken 
voorwaardelijk naar huis gestuurd. Ook 
hier stinkt het. 
Bovengenoemdefeiten zijn slechts een 
kleine greep uit de berg van 
onrechtvaardigheden van de rechterlijke 
macht die we alle dagen in de kranten 
kunnen lezen. 
Het zal ons inziens dan ook niet lang meer 
duren of we zijn ook hier in Nederland een 
extreem rechtse groepering rijker, die het 
recht in eigen hand gaat nemen. 
Mocht de rechterlijke macht (als het ooit 
zover komt) recht over deze groepering 
moeten spreken, laat ze dan wel bedenken 
dat zijzelfde moeder van deze rebel is. 

T. Kok & E. Groennou 
Leiden 

• • • • • • • • 
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haVa van somerenstithting 

Schema centraal te organiseren cursus
activiteiten Haya van Somerenstichting 1982 
Type 

Gemeenteraadscursussen 

Statencursus 

Bestuurdersdagen 

Discussietraining 
Gemeenteraadsleden en 
Statenleden 

vervolg Landelijke 
Vormingscursus 1981 

Landelijke Vormingscursus 
1982 

Data 

16januari,30januari 
16januar~30januari 
16 januari, 30 januari 

16januari,30januari 

23 januari, 6 februari 

23 januari, 6 februari 
23 januari, 6 februari 
23 januari, 6 februari 
6 februari, 13 februari 
6 februari, 13 februari 
6 februari, 13 februari 

6 februari, 13 februari 
6 februari, 13 februari 

6 februari, 13 februari 

13 maart 

27 maart 
24april 

18 september 
9 oktober 
13 november 

4september 

25, 26 en 27 juni 

18 en 19 september 
9 en l 0 oktober 

Plaats en accommodatie 

Groningen, Radehoek 
Zwolle, Buitensociëteit 
Tilburg, café-restaurant 
Boerke Mutsaers 
Rotterdam, hotel 
Central 
Leeuwarden, Oranje 
Hotel 
Velp, Crest Hotel 
Amsterdam, Stikkerhuis 
Heerlen, motel Heerlen 
Beilen, hotel Prakken 
's-Gravenhage 
De Bilt, H. F. 
Wittedorpshuis 
Heiloo, 'tOpen Huis 
Kapelle, motel De 
Zwaan 
Helmond, Hotel West-
Ende 

Utrecht, Jaarbeurs 

Utrecht, Jaarbeurs 
Utrecht, De Poort van 
Kleef 
Utrecht, Jaarbeurs 
Utrecht, Jaarbeurs 
Utrecht, Jaarbeurs 
I 

Utrecht, Jaarbeurs 

Noordwijk, De Baak 

Noordwijk, De Baak 

• Communicatietraining 2oktober 
16 oktober 
30oktober 

Utrecht, Jaarbeurs 

Cursus Europa 

Landdag 
Vormingsfunctionarissen 

Forumtrainingen 

23 oktober 

27 november 

5juni 
6 november 

Utrecht, Jaarbeurs 

Utrecht, Jaarbeurs 

Utrecht, Jaarbeurs 
Utrecht, Jaarbeurs ~ 
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APELDOORN 
Op 22 februari spreekt mevr. E. Ver kerk
Terpstra in hotel de Keizerskroon. 
Aanvang: 20.00 uur: Onderwerp: Liberale 
visie op de actuele pdli tiek. 

DEURNE 
Op 8 februari spreekt de heer L. M. de Beer 
in 't Hofke van Marijke. Aanvang: 20.00 
uur. 

DINTELOORD 
Op 8 februari spreekt de heer drs. D . J. D. 
Dees in hotel De Beurs. Aanvang: 20.30 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

JOVD'tGOOI 
Op I 9 februari gaat de heer dr. R. W. de 
Korte in debat met de heer F. Moor (PvdA) 
in de raadhuiskelder te Bussum. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: jeugdwerkloosheid. 

GOUDA 
Op 8 februari vindt er een debat plaats 
tussen de VVD en de PvdA. Namens de 
VVD zal mevr. E. Verkerk-Terpstra plaats 
nemen in het debat in "de Nieuwe Veste". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: act. pol. 

GRAVENHAGEOAI 
Op 22 februari spreekt de heer drs. J. H. 
Klein Molekamp in de Bethel kerk. 
Aanvang: 20.30 uur. 

Dees in de koffiekamer van het 
gemeentehuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

NORG 
Op 22 februari spreekt de heer A. J. 
Evenhuis in de Brinkhof. Aanvang: 20.00 
uur. 

OUDER-AMSTEL 
Op I 5 februari spreekt mevr. E. Ver kerk
Terpstra in Dienstencentrum te Ouderkerk 
a/d Amstel. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: politiek meer dan ooit een 
vrouwenzaak. 

PUTTEN 
Op 8 februari spreekt de heer drs. L. M. L. 
H.A. Hermans in rest. "De Heerdt". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

SINT DEDENRODE 
Op 15 februari spreekt de heer dr. L. 
Ginjaar in de HarmoniezaaL Aanvang: 
20.00 uur. 

!ti''==~== 

VENLO 
Op 5 februari vindt er een forum plaats over 
kernenergie in de Staay te Blerick. Namens 
de VVD zal de heer dr. R. Braams plaats 
nemen. Aanvang: 20.00 uur. 

OCVOORNE/PUTTEN/ROZENBURG 
Op 22 februari spreekt de heer drs. L. M. L. 
H.A. Hermans in de Kern te Spijkenisse 
over vrijwilligerswerk. Aanvang: 20.00 uur. 

J.KAMMINGA 
- Op 11 februari spreekt de heer J. 
Kamminga in "ons centrum" te 
Winsum voor de ondercentrale 
Hogeland Oost en West. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: VVD en de 
oppositie: hoe lang nog? 
- Op I 6 februari spreekt de heer J. 
Kamminga in het clubhuis van de 
hockeyclub H.M. H. C. te 
Loosdrecht. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: politiek van de 
toekomst. 

Onderstaand treft u de tournees aan die mevr. drs. N. Smit-Kroes en de heer H. Wiegel in het 
kader van de komende sta tenverkiezingen zullen gaan maken. 

WIEGEL: 
datum kc plaats 

JOVD N.-GRONINGEN 26 februari Friesland Leeuwarden, de Harmonie 
Op 26 februari spreekt de heer drs . G. M. V. 1 maart Overijssel Delden, motel het Wapen van 
v. Aardenne in café Kayser te Wehe den Delden 

. . . Hoorn. Aanvang: 20.00 uur. 5 maart Drenthe Meppel, hotel Homan 

.·.·. 

.·.·. 

.·.·.· 8 maart Z-Holland Woerden 

i ~::~:~~~f~!:,~~h:;,~;:; ~0~ ;;~;=:DES• :~?r:~;!bo"h :~::;;:;;,~h~~<l Eiodho"'" 11 

~i~i~: ~ ~~~~~~~i~~;:t~~ d~.~::~~~~~~a~g;· 8 februari Overijssel Holten, hotel-rest. de Holterberg :;:;:; 

1 i:~:Ä~~~~~~~i~i~r;:~:r,,~ ~~~:~:~ ~~~:;;; ~f:i~f.~~~~~~;~:~~~~,·· I 
~ welzijn. 18 maart Haarlem :w 
~ KRIMPEN AID IJSSEL 23 maart Dordrecht De aanvang van de lil. ~ 
~ Op 15 februari spreekt de heer drs. D. J. D. spreekbeurten is 20.00 uur~ ~ 

~ ~ ~ ~ 

~ ~ m .J 



Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

,_ dat 't u schikt. ..~. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
alle denkbare voorzieningen·. bon in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

de mooiste plekjes. • 
Of u nu of in een The Deltona Corporaflon 

ongewoon. later stadturn van uw bunga- . . . . 
The Deltona Corporation- een low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue, Miom1. Flondo 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast. 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor- r--------------------- ï 
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen I Name ... .... .. ........... .. .. Neth. A I 
( ) · 1 t63? I maar toch luxueus en komfortabel Een perceel bouwgrond Add 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg- I ress.. ... 1 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 1 City .. .. ......... Country: Holland 1 

Obtain the Propcrty Report required by Federallaw and readit before signing anything. '@ I Telephone (business). .......................... (home) ............................ 1 
No Federal agency has judged the mcrits or value, if any, of this property. AD 18226 ;,:.:;;.;:~;; L- - -- - - - ---- - - - ------ - ...J 

Beleven 
01113-1940 voor alle 

info over hèt centrum 
voor meerdaagse 

conferenties 
In afwachting van uw 
aanvraag nu alvast 

een paar punten: 
• 9 moderne, 

volledig geoutilleerde 
vergaderzalen 
voor groepen van 

10 tot 450 mensen 

Postbus 20, 4310 AA Bruinisse in Zeeland 

DE BESTE MANIER 
OMCELDTE LENEN 

Een lening moet, in alle opzichten, voordelig voor u zijn. 
Bovo zorgt daarvoor. Want Bovo is een onafhankelijke 

maatschappij en heeft dus de keus uit veel verschillende 
leningen en hypotheken. Wij zoeken een lening, 

die precies bij u past. 
Waar u tevreden mee bent èn zult blijven. 

Persoonlijke leningen 

tn 
handen 24x 36x 48X 60x 96x 

3 .500,- 181,- 132,- 107,- - -
7.500,- 382,- 277,- 224,- 193,- 146,-

10.000,- 505,- 365,- 295,- 253,- 190,-
15.000,- 752,- 542,- 437,- 374,- 279,-
20.000,- 998,- 718,- 578,- 494,- 368,-
25.000,- ~~~:= 894,- 719,- 614,- 457,-
30.000,- 1071 ,- 861,- 735,- 546,-
35.000,- 1737- 1247- 1002,- 855,- 635-

Doorlopend krediet 

in afl. p/ mnd. rente theor. in afl. p/ mnd. rente theor. 
handen incl. rente % loopt. handen incl. rente % loopt. 

5.000,- 100,- 1,76 122 18.000,- 315,- 1 ,44 121 
8 .000,- 160,- 1,60 102 20.000,- 350,- 1 ,42 121 

10.000,- 200,- 1,53 98 25.000,- 437,50 1,41 114 
13.000,- 260,- 1,4g 94 30.000,- 525,- 1 ,41 114 
15.000,- 262,- 1,44 124 35.000,- 625,- 1,41 114 

2e 'lypothe en 
In in 
handen 120x 180x 240x handen 120x 180x 240x 
15.000,- 248,- 206,- 185,- 30.000,- 483,- 399,- 357,-
20.000,- 326,- 270,- 242,- 40.000,- 640,- 528,- 472,-
25.000,- 404,- 334,- 299,- 60.000,- 1058,- 940- 898-

Voor alle leningen geldt: 
BEL BOVO 
0520G-13807 

0 tussenliggende of hogere bedragen dan hier aangegeven 

geopend: 9.CX>-21.00 uur 

zijn mogelijk. 

g g:~ b~~;';J~J~g~k~~t:'n~:s::~~tsris-of taxatiekosten. 
0 renle is ftscaal aftrekbaar. 
0 kwtïtschelding bij overliJden. 

BOVO B.V. Particuliere voorschotbank 
Emmastraat 7-7a 8011 AE ZWOLLE 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Deltona Corporation, Miami (USA) I Dujardin, Leerdam I DFS 
Gillissen Kaldewaay, Landsmeer I Van Gorcum en Comp. b.v., 
Assen I Vakantieboerderij Klein Oever, Balkbrug I Het Kasteel 
van Rhoon, Rhoon I Share Nederland b.v., Amsterdam I Sindbad 
Tours, Eindhoven I Stichting Vaar-Vast, Leidschendam IJ. van 
der Wees B.V., 's Gravenzande 

UW VAKANTIE IN ZUID-FRANKRIJK 

Te huur ideaal vakantiehuis. inkl. gebruik van zwembad in 
Peymeinade, 6 km van Grasse en 20 km boven Cannes. 
4 Kamers, geschikt voor 4 personen. Beschikbaar: april, mei 
en september à/750,- per week. 

Inlichtingen: 02908 - 3950. 

ISRAEL 
22-d. trek door Galilea en de woestijn vanJudea 

inklusief lijnvlucht KLM 
f 2945,-

S•lndbad Leenderweg 95, Postbus 2022, 
~@nnf'ii'liê? 5600 CA EINDHOVEN, 
l!? 0 \!!JU"<è> o40 - 111444. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant 

Tevens zalen voor recepties, diner, vergaderingen etc. 

S G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890) 8896-8884 

VLOER
KLUIS 

Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

8-pagma brochure 
Telefoon 03451·611 0 

Vrijheid en 
Democratie 

NUMMER 1262 
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Cover: Drs. Nell Ginjaar-Maas: 
"Wij willen niet alléén 
middenscholen" 

- Eerste Kamerleden over hun werk 

- Het Tweede Kamerlid Dees over de 
begroting Volksgezondheid 

- Amnesty International 



Wat was het simpel vroeger . .. En in de VVD is het nog steeds eenvoudig. De 
leden stellen gezamenlijk een verkiezingsprogramma op. Vervolgens tracht de 
partij op basis van dit programma zoveel mogelijk kiezers te werven waarbij 
natuurlijk op vakkundige presentatie wordt gelet. Beroepskrachten helpen die 
politieke boodschap helder en duidelijk over te brengen. Bij ons staat de 
boodschap voorop. Niet de boodschapper. 

Vorige week ontstond eenHaagsstormpje rond het boek: "De Onweerstaanbare 
Opkomst vanJan Terlouw ". De hele D '66-campagnekeuken met alle 
verkiezingsrecepten is hierin beschreven. Dit viel- terecht- bij D'66 niet in 
goede aarde. De ethiek van de betrokkenjournalist ten aanzien van de 
Democraten '66 is niet ter onzer beoordeling. Zijn verhaalleest als een trein. 
Maar wat zegt men als men het boek uit heeft? 
De heer Terlouw is een goed verkoopprodukt; hetgeen hij ook wéét. De 
verpakking van de D '66-bonbondoos is prachtig, maar laat haar gesloten, want 
er zit niets in. Een programma komt amper of niet ter sprake. De vakkundige 
verdoezeling van het ontbreken hiervan komt wèl naar buiten. 
Terlouw was een boodschapper zonder boodschap. 

En dan het Nieuwe Realisme van de PvdA. 
Wat is dat nu precies? 
Ook de socialisten maakten voor de kamerverkiezingen op democratische wijze 
een programma. Uit de verkiezingsuitslag bleek hoeveractiegroepjes en actief 
partijkader van de achterban zijn weggegroeid. De socialistische plannen waren 
te ambitieus. Geen woord over kortingen op sociale activiteiten. Zeepballonnen 
over het scheppen van werkgelegenheid. De werkelijkheid was harder. De PvdA
stemmer moet zich voelen als iemand die een bankstel heeft besteld, maar twee 
keukenstoelen kreeg thuisbezorgd. 
Het feit dat de PvdA nu in ziet dat zij gouden bergen heeft beloofd, maar dat zij 
deze belofte niet na kan komen, heet in deze partij: Nieuw Realisme. Een 
nuchtere werkelijkheid bestaande uit waarheden als ouwe koeien. De .·.·.·. 
verkiezingsbeloften moesten wel worden verlaten, maar de PvdA -stemmer voelt .·.·.·. 

~; :fe~ ';;~~";:~~a/isme van de PvdA is het beleid dat de VVD al tienjaar voert. '!, 
::::::: Gewoon stabiel beleid. .·.·.·. 
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Reny Dijkman 

Hoe is dat idee in de wereld gekomen dat de 
VVD door de bocht zou zijn ten aanzien van de 
middenscholen? Sommige media brachten 
dat. Het Tweede Kamerlid Nel! Ginjaar
Maas, voorzitter van de Onderwijscommissie, 
zegt verbijsterd: "Het is mij een raadsel! Wij 
staan nog steeds voor 

Daarom een uitvoerig gesprek met de vrouw 
die tijdens het kabinet Den Uyl gevochten heeft 
in de Tweede Kamer tegen de 
middenschoolplannen van Van Kemenade, in 
die tijd bijgestaan door Haya van Someren in 
de Eerste Kamer die zich eveneens 
hartstochtelijk verzette tegen de 
"eenheidsworst" van de middenscholen. 
Wat is er nu aan de hand? 

Nell Ginjaar-Maas: "De middenschool 
die thans in het vizier komt, is een heel 
andere dan waar in het begin van de 
zeventiger jaren sprake van was. Toen 
ging het om een vierjarige 
middenschool met heel vaag er iets 
boven dat bovenschool werd genoemd. 

Die middenschool vonden wij een 
eenheidsworst. Dat schooltype werd 
meer gezien als een soort 
welzijnsvoorziening, waarbij geen 
rekening werd gehouden met het feit 
dat mensen in hun schooltijd nuttige 
dingen moeten doen; moeten leren op 
eigen benen te staan. Die school had 
een te vrijblijvend karakter. Ik noem 
het de 'vrijheid-blijheid-variant'. 
De school moet gericht zijn op de 
toekomst van onze samenleving. Wij 
zijn er altijd vanuit gegaan -en doen 
dat nog - dat kinderen op school zitten 
om te leren. Dat zij de kans moeten 
krijgen een beroepsopleiding te volgen. 
Wij vinden ook dat alle kinderen 
verschillend begaafd zijn en dat 
daarom het onderwijs veelvormig moet 
zijn. Die elementen vonden we geheel 
niet terug in de toenmalige 
Contourennota, waarin minister Van 
Kemenade voor het eerst zijn 
middenschoolideeën presenteerde." 

Gelouterd 

2 

Minister van Kemenade is volgens drs. 
Ginjaar-Maas nu, achtjaar later, 
teruggekeerd als "een gelouterd mens". 
"Hij is een stuk realistischer geworden. 
Nu ligt er een plan voor een driejarige 
middenschool en dat vage idee over 
bovenscholen is weg. Dáár blijven de 
bestaande schooltypen mavo, havo, 
vwo en atheneum in stand. Bovendien 
krijgen de middenscholen - en dat vind 
ik heel belangrijk- een grote mate van 
vrijheid om hun eigen onderwijs te 
organiseren. Daardoor kunnen 
kinderen met dezelfde begaafdheden in 
één groep worden gezet. Er wordt nu 
ook aandacht besteed aan het 
hoogbegaafde kind." 
Dus tevredenheid? 
"0 nee," zegt onze 
onderwijsdeskundige, "we roepen echt 



niet: Hiep hoy, Van Kemenadc is over 
de brug en. wij zijn blij. Dát gaat te ver. 
We zien nog een heleboel bezwaren." 
Zij somt op: 
"Op dit nieuwe model middenschool 
zullen alle kinderen elfleergebieden 
krijgen: doe- en theoretische vakken. 
Het begaafde kind kan wat dieper 
graven in de materie en daar zijn we wel 
blij mee, maar ik zou los van die elf 
vakken wat ruimte willen scheppen 
voor keuzevakken. Er is een grote 
groep kinderen die graag met de 
handen werkt. Die groep komt weinig 
aan zijn trekken. Ze komen nu ook te 
kort; verliezen hun motivatie, gaan 
spijbelen en verlaten de school zonder 
diploma. 
Voor de cognitiefbegaafden (degenen 
die goed zijn in het volgen van 
theoretisch onderwijs) zou de 
mogelijkheid moeten bestaan om 
bijvoorbeeld Grieks en Latijn als 
keuzevakken te kiezen. Als het 
gymnasium - dat op papier na de 
middenschool blijft bestaan - pas met 
15-jarigen met dergelijke vakken kan 
beginnen dan wordt dat een papieren 
gymnasium. 
Laat me luid en duidelijk zeggen: "WIJ 
WILLEN HET HUIDIGE 
GYMNASIUM IN STAND 
HOUDEN. Dit schooltype groeit en 
bloeit tegen de klippen op. Er zijn nog 
3 9 gymnasia in ons land die in 
tegenstelling tot andere scholen worden 
overspoeld met leerlingen." 

Vrijekeus 

Daarom verwerpt Nell Ginjaar-Maas 
de middenschool ook als énig 
schooltype na de basisschool. "We 
hebben altijd gezegd dat indien ouders 
voor hun kinderen de middenschool 
willen kiezen dan moeten zij dat 
kunnen. Maar ze moeten ook kunnen 
kiezen voor het beroepsonderwijs, voor 
de mavo ofhavo. Die vrijheid moet 
men ook hebben. De partijraad heeft 
zich hierover in septemberduidelijk 
uitgesproken. Ook daarin verschilt de 
VVD van mening met de huidige 
bewindslieden. 
Nu wordt in de nota gesproken over 

een overgangsfase. Nou, die gaatjaren 
duren. Eerst komt er eenjaar overleg 
met leraren en ouders. En zelfs al zou 
precies gaan gebeuren wat de 
bewindslieden nu willen dan is dat een 
gigantische operatie. Daar heeft men 
geen idee van. Denk maar aan de 
horizontale samenvoeging van 
beroepsonderwijs, gymnasia, mavo's in 
schoolcomplexen. Later moeten die 
scholen weer worden 'doorgeknipt' 
omdat de middenschool slechts een 
start is. Het beroepsonderwijs daarna 
duurt bijvoorbeeld nog twee tot vier 
jaar; het gymnasium vier. Gedurende 
die overgangstijd wensen wij 
middenscholen naar de bestaande 
schooltypen. Aan het eind van die fase 
rond hetjaar 2000, als ik in een 
bejaardentehuis zit en Van Kemenade 
ook, zal wel blijken hoe de samenleving 
op die verschillende onderwijstypen 
heeft gereageerd. Misschien heeft men 
uit deze relativerende opmerking 
afgeleid dat de VVD door de bocht is." 

Selectievrij 

Grote bezwaren heeft zij ook tegen het 
feit dat kinderen niet meer kunnen 
blijven zitten (selectievrijheid). Niet op 
de basisschool en evenmin op de 
middenschool. Dat houdt in dat 
iemand die na de middenschool 
doorstroomt naar het gymnasium - dus 
een begaafde leerling - en zakt voor 
zijn eindexamen op zijn 19dejaar, 
hij de examenklas niet meer mag 
overdoen. Dan ben je 19 en heb je nog 
niets. 
"Dit systeem lijkt zacht, maar in 
werkelijkheid is het kei- en keihard. In 
bovengenoemd geval krijgje een 
papiertje waarop de vakken staan 
waarvoor je voldoende had en de rest 
moet je maar in je vrije tijd via 
avondscholen halen. Ik begrijp wel 
waarom. Zittenblijven is ontzettend 
duur. Door het verbieden daarvan 
spaar je veel geld. Maar waar ben je 
mee bezig? Wordt niet elke prikkel 
weggenomen? Want het is een kind 
aangeboren prestaties te leveren, een 
drift om het vandaag beter te doen dan 
gisteren. Dat kan je ook in de 

wedstrijdsport waarnemen. Mijn 
dochter kreeg vroeger op school een 
zgn. balletjesrapport. Als ze daarmee 
thuis kwam wilde ze toch van me weten 
welk balletje nou welk cijfer was. Dus 
ging ik voor haar die balletjes vertalen. 

Verlenging 

De verlenging van de leerplicht met één 
jaar, dus tot en met het 16de volledig 
dagonderwijs vind ik wel de 
consequentie van wat hier op tafel 
wordt gelegd. Na de middenschool is 
de kortste opleiding tot een diploma 
twee jaar. Je moet binnen de 
leerplichtige periode tenminste de kans 
hebben gehad om een beroep te leren. 
Als je kijkt wie er nu met hun zestiende 
van school gaan, dan zijn dat meestal 
de kinderen die balen. Die volstrekt 
gedemotiveerd zijn. Uit het land hoor ik 
van tal van gemeenten ontzettend veel 
klachten over spijbelaars. Kinderen die 
met hun zestiende met geen stok meer 
naar school zijn te krijgen. Ik denk dat 
je dat probleem verergert. Het zijn 
altijd kinderen die zich niet thuis voelen 
in het theoretisch onderwijs. Daarom 
bepleit ik meer 'doe' -vakken voor deze 
groep." 
"Vergis je niet," zegt ze nadrukkelijk. 
"Kinderen hebben er récht op, echt 
récht op om te zien waar de grenzen 
van hun eigen capaciteiten liggen. Niet 
iedereen heeft de maarschalkstaf in zijn 
ransel. Door het onderwijs selectievrij 
te maken kan je nooit verdoezelen dat 
mensen verschillend zijn. Wat dat 
betreft vind ik de plannen die nu op 
tafelliggen niet helemaal eerlijk t.a.v. de 
mensen die het aangaat. Ik denk datje 
er eerlijker aan doet door samen te 
zoeken naar een onderwijssysteem 
waarbinnen ieder de grenzen van zijn 
kunnen kan lerén inzien." 
Samengevat: Nell Ginjaar-Maas vindt 
het huidige idee van de minister béter 
dan zijn Contourennota.Zij blijft echter 
vasthouden aan de vrije schoolkeus 
door de ouders. Uitgaand van het 
VVD-uitgangspunt in de oppositie is zij 
van plan om o.a. met bovenstaande 
ideeën opbouwende kritiek te leveren 
op het plan dat er nu ligt. ~ 

.·.·.·. 
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Met de Statenverkiezingen voor de deur kunt u op 

ZATERDAG 6 MAART 
• m 

't TURFSCHIP 
te BREDA 

komen kiJken en horen hoe de VVD in de lift zit! 
Per kamercentrale njdt eénbus naar deze groot opgezette 

bijeenkomst Wtlt u tegen een gennge vergoeding mee, informeer 
dan biJ de kamercentrale-propagandist 

Op deze dag wordt u een melange geboden van actie, tops prekers, 
muziek en informatie. 

Voor peuters tot zes jaar ts er een crèche. 
U bent welkom vanaf 12.00 uur. Dan kunt u in de wandelgangen op 

eigen kosten een slokje en een broodje pakken en de onderlinge 
contacten weer wat aan en. 

Algemene presentatie: LOUS HAASDIJK 

Om 13.00 uur gaan we echt beginnen en dan "stomen" we door tot 
16.05uur. 

Sprekers· 
Jan Kamminga, voorzttter van de VVD 

Erica Ver kerk-Terpstra, VVD-Tweede Kamerlid 
Guus Zoutendijk, VVD fractievoorzitter in de Eerste Kamer 

PAUZE 

Ed Nijpels, VVD-Tweede Kamerlid 
Neetie Smit Kroes, oud staatssecretaris, 

thans Tweede Kamerlid 
Hans Wiegel, oud vice premier, thans fractievoorzitter in de Tweede 

Kamer. 

Als u 
een h"berale oppepper nodig hebt; 
weer eens actiefwilt samen zijn; 

- wUt bijpraten met VVD-vrienden uit andere regio's; 
- weer eens wilt proeven wat die echte partijsfeer is 

dan mag u deze middag niet overslaan!! 

:~~---- 4 



KoosjeEins 

Een 
stukje 
over 

Luxemburg ••• Koos je 
Onbesuisd zijn ze niet, de èchte 
Luxemburgers. Meer een volkje dat 
bedachtzaam door zijn bossen en over 
zijn bergen klautert. Bossen en bergen 
zijn hier ruim voor handen. Spreken 
hun eigen taal, die op het eerste gehoor 
aan een mengvorm van Frans, Duits en 
zelfs Nederlands doet denken. Een 
soort natuurlijk Esperanto. Wellicht 
een twééde mogelijkheid om als 
communicatiemiddel te verbreiden over 
Europaf 
Geld hebben ze ook, de Luxemburgers. 
De familie van Heer Ol/ie zou er 
vandaan kunnen komen, rechtstreeks 
uit het donkere bomenbos. Soms denk 
ik ook wel eens Cyrano de Bergerac. 

De niet-echte Luxemburgers, waarmee 
ik niet wil beweren dat die allen wèl 
onbesuisd zijn, armlastig en gesierd 
met wipneusjes, werken voornamelijk 
voor, zoals men hier losjes zegt, de 
"Gemeenschap". Ook voor u dus. Toch 
iets om even bij stil te staan. Bij hetfeit 
dan, niet letterlijk bij de Europese 
ambtenaren zelf, want die zijn beslist 
wèl in beweging. Maakt u zich wat dat 
betreft echt geen zorgen over uw 
belastinggeld. 
Hier in Luxemburg zijn belangrijke 
Europese instellingen gevestigd. Zoals 
het Secretariaat-generaal van het 
Europese Parlement, de Rekenkamer 
en bijvoorbeeld ook het Europese Hof 
van Justitie! 
Wanneer een Europese afgevaardigde 
de hand weet te leggen op een laakbaar 
feit, in strijd met het Verdrag van 
Rome, bijvoorbeeld 
concurrentievervalsing, dan stelt zij of 
hij dat via een vraag aan de orde bij de 
Europese Commissie. De betrokken 
Commissaris en in geval van 
concurrentievervalsing is dat niemand 

Er was maar één reden om huiverig 
tegenover Koosjes komst naar 
Luxemburg te staan: de angstig 
makende waarschijnlijkheid datje 
vroeg of laat op het soms bizarre toneel 
van haar ,,stukjes" wordt opgevoerd en 
wie weet waarvan wordt beticht. De in 
de gang voetballende collega 
Frédérique ligt me nog vers in het 

: geheugen en daar zijn mijn wandaden 
• niets bij. Maar goed, de voordelen 
: wogen ruimschoots op tegen dit nadeel 
• en Koosje kwam, zag en overwon. 
: Was ze maar eerder gekomen, dan was 
• het leven bij de Liberale Fractie in 
• • Luxemburg heel wat vrolijker geweest, 
: m'n werk een stuk overzichtelijker-
• want mens, wat neemt ze je fijn veel uit 
: handen -en had u mijn stukje over 
• vrouwen in Europa van vorigjaar 
: misschien niet na de 2e alinea 
• opzijgelegd. ,Jessie, kan je dat niet wat 
: gezelliger zeggen, ik probeer het wel 
• even." 
! En bescheiden dat ze is: "ik heb bijna 

/Am • niets veranderd". • • Van door mij ambtelijk en technisch 
minder dan Frans Andriessen, neemt : daarwrocht materiaal weet ze met 
de zaak ter harte. Hij kan de booswicht • kleine wijzigingen hier en daar een 
door een beschikking tot de orde : lekker leesbaar stuk te maken, vorige 
roepen. Een beschikking waaraan een • week nog over het Multivezelakkoord, 
termijn verbonden is. Mocht die termijn : dus gaat u maar na. Grote kasten met 
verstrijken zonder gewenst resultaat, : klasseurs heeft ze ook meteen 
dan kan de Europese Commissie tot het • gei"nstalleerd, alles is opeens, na bijna 4 
opleggen van een boete overgaan. In : jaar, te vinden. En haar belevenissen 
ernstige gevallen wordt men voor het • hier? Ik begin zelfook al overal stukjes 
Europese Hofvan Justitie gedaagd! : in te zien. Dit keer ben ik haar lekker 

een slag voor geweest, want van mijn 
stukje weet ze niets. 

Wanneer u zich dus in uw Europese : 
handel en wandel benadeeld voelt, kunt • 
u zich altijd tot onze Euro
parlementariërs wenden. U spreekt 
dan niet tot dovemansoren en het komt • • 
in goede handen, wellicht zelfs die van • 
Andriessen! ~ : 

Jessie Groendaal 
fractiemedewerkster ' 

Liber-Democratischefractie 

' Luxembu~ 



Provinciale 
Statenverkiezingen ook 
Senaatsverkiezingen 
Het hangt héél nauw met 
elkaar samen: de komende 
Statenverkiezingen van 24 
maart en onze sterkte van de 
Eerste Kamer. Veel VVD
stemmers voor de Staten 
leveren veel staten/eden op. 
Dat betekent in de eerste 
plaats een sterkefractie van 
VVD-ers in het provinciaal 
bestuur. 
Nu is het met de provincie in 
één opzicht als met de Eerste 
Kamer: men zwoegt in stilte. 
Zelden krijgt men de kans 
voor het publicitaire voetlicht 
te treden. 
Dat de sterkte van de 
statenfracties mede ons 
aantal VVD-Kamerleden in 
de Senaat bepaalt, weet u nu 
wel. 
Ditmaal vroeg ik aan vier 

eerste Kamerleden, nl. 
voorzitter Zoutendijk, vice
voorzitter Van der Wer./J, het 
senaaislid en oud
partijvoorzitter Korthals 
Altes en het senaaislid 
mevrouw Vonhoff: Wat doen 
jullie daar nou precies? En 
wat doenjullie verder nog? 
Vragen, die gemakkelijk 
leiden tot verdubbeling in de 
artikelen, die zij zo vriendelijk 
waren voor V. enD. te maken. 
Maar ieder vogeltje zingt 
zoals het gebekt is. Daarom 
heb ik in deze artikelen niet 
gekort. Het is niet altijd lichte 
kost, maar zeer de moeite 
waard om te lezen. 
Vier van de twaalf over hun 
werkvoorde VVD. 

R.D. 
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Provinciale Staten kiezen de Eerste 
Kamer. Dat geldt nu en dat zal na de 
grondwetswijziging blijven gelden. 
Daarom is het goed nog eens extra 
aandacht te besteden aan dit minder 
bekende deel van ons parlement, de 
Eerste Kamer, ook wel Senaat 
genoemd. 
Grondwettelijk is de taak van de Eerste 
Kamer duidelijk. Zij moet een finaal 
oordeel uitspreken over 
wetsontwerpen, die de Tweede Kamer 
zijn gepasseerd en zij kan daarbij geen 
wijzigingen meer aanbrengen. In de 
praktijk komt dit erop neer dat de 
Eerste Kamer nagaat of een door de 
Tweede Kamer aanvaard wetsontwerp 
de toets van de redelijke kritiek kan 
doorstaan. Het ligt voor de hand dat 
deze toetsing vooral gericht zal zijn op 
hoofdpunten, lange termijn effecten, 
eventuele gebreken ten opzichte van 
grondwet en andere wetten, praktische 
uitvoerbaarheid, enz. 
Met details behoort een Eerste Kamer 
zich niet bezig te houden. Soms komt 

k het ook voor dat de maatschappelijke 
. ·.· kritiek pas losbarst nadat de Tweede 
:::: Kamer haar taak heeft volbracht hetzij 
) omdat er te elfder ure amendementen 
~jjj zijn aangebracht die niet volledig in 
···· hun consequenties zijn doordacht, t hetzij omdat de betrokken 
~~~~ maatschappelijke organisaties te laat 
1:~: zijn wakker geschud. Hoe dit ook zij, in 
~:: zo'n geval kan de Eerste Kamer door 

: 
.. Ï .. =~.:l verwerping vafn het wetsontwe':P onheil 

voorkomen o zij kan de Regenng 
~; meedelen alleen dan tot aanvaarding 
::: over te gaan indien alsnog een wiJ'ziging 
?-l:: wordt aangebracht. Een dergelijk 
~ ~ wijzigingswetsontwerp, in de 

I 

wandeling novelle genaamd, moet dan 
eerst weer door de Tweede Kamer 
worden behandeld. Het is duidelijk dat 
de echte politici in die kamer toepassing 
van een dergelijk "verkapt recht van 
amendement" met lede ogen aanzien 
dat er wel eens spanningen kunnen 
ontstaan tussen beide Huizen van ons 
parlement. Novelles blijven overigens 
uitzondering; vaak kan een 
bewindsman of -vrouw de Eerste 
Kamer al tevreden stellen met de 
toezegging dat in de 
uitvoeringsbepalingen met aldaar 
levende wensen rekening zal worden 
gehouden of kan een gewenste nadere 
uitleg aan een wetsartikel worden 
gegeven, hetgeen voor toekomstige 
wetsinterpretatie van belang kan zijn. 

Nut 

Ook over het nut van een Eerste Kamer 
wordt verschillend gedacht, bijkans 
zolang als zij bestaat. Voorstanders 
van afschaffing wijzen op duplicatie, 
tijdsbeslag en kosten en achten de 
toegevoegde waarde gering. Eerste 
Kamerleden zelf denken daar anders 
over, veelal ook als zij behoren tot 
partijen die principieel voor opheffing 
zijn. Onlangs merkte de 
ondervoorzitter van de Kamer, prof. de 
Rijk (PvdA) geestig op dat de 
Nederlandse politieke partijen in twee 
groepen verdeeld kunnen worden, 
namelijk enerzijds partijen waarvan de 
Eerste Kamerfractie moeite heeft met 
het principiële standpunt van hun partij 
over het bestaansrecht van de Eerste 
Kamer en anderzijds partijen waarvan 

:::::::::::::::;:;:;:;:::::::;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:::::::;::::::::::::: 
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dit voor de Tweede Kamerfractie geldt. 
Of dit laatste ook het geval is bij onze 
Tweede Kamerfractie wil ik wijselijk in 
het midden laten. Tegenwoordig wordt 
wel het geluid gehoord, ook in liberale 
kring, dat een Eerste Kamer zou 
kunnen worden afgeschaft als de fmale 
toetsing zou plaatsvinden door middel 
van een referendum. Zonder op dit 
moment in te willen gaan op de merites 
van het referendum zou ik er wel op 
willen wijzen dat de door mij genoemde 
belangrijkste toetsingselementen, lange 
termijn affecten, juridische 
inconsistenties en praktische 
uitvoerbaarheid bij een referendum 
juist niet aan bod zullen komen. 
Ik ben dus geen voorstander van 
opheffing van de Eerste Kamer. Het is 
juist in datHuis dat op iets grotere 
afstand van de dagelijkse politiek met 
de daar helaas bijbehorende 
"incidenten" een meer diepgaande 
inhoudelijke discussie over 
wetsvoorstellen en onderdelen van 
beleid kan plaatsvinden, discussies die 
veelal uitmonden in nuttige suggesties 
en, somsjaren later, in nieuw beleid . 
Daar komt bij dat de preventieve 
werking van de Senaat niet moet 
worden onderschat, terwijl bovendien 
75 mensen die hun wortels elders in de 
maatschappij hebben, worden 
gedwongen zich met de landspolitiek 
bezig te houden, waardoor zij binnen 
hun partijen een belangrijke 
adviserende rol kunnen spelen. 
Wat voor soort mensen heb je nu voor 
een Eerste Kamer nodig? Als 
belangrijkste vereiste voor het ideale 
Kamerlid zou ik willen noemen: een 
goede maatschappelijke positie, een 



Guus Zoutendijk 
fractievoorzitter 

Eerste Kamer 

brede politieke en maatschappelijke 
belangstelling maar liefst niet te veel 
politieke ambitie, deskundigheid op een 
aantal beleidsterreinen, het vermogen 
om de grote lijn te zien en de bereidheid 
om zich te verdiepen in nieuwe 
onderwerpen. Wijsheid, deskundigheid 
en maatschappelijke belangstelling zijn 
wellicht de belangrijkste 
eigenschappen. 
Hoewel de Eerste Kamer een 
volwaardig politiek orgaan is zijn de 
Kamerleden meestal geen full-time 
politici maar hebben zij daarnaast een 
volledige dagtaak. Zelfheb ik het 
Kamerlidmaatschap velejaren 
gecombineerd met een 
hoogleraarschap en sinds ruim zes jaar, 
met een topfunctie in het bedrijfsleven. 
Vanuit die maatschappelijke basis en 
specifieke deskundigheid heb ik mij 
jarenlang voornamelijk beziggehouden 
met wetenschappelijk onderwijs, 
wetenschapsbeleid, algemeen 
economisch beleid, energiebeleid en de 
maatschappelijke gevolgen van de 
automatisering, terwijl ik als 
fractievoorzitter natuurlijk meer de 
algemene politieke lijn in het oog moet 
houden en de contacten met partij en 
Tweede Kamerfractie moet 
onderhouden. 
Juist door het feit dat het Eerste 
Kamerlidmaatschap een bijbaan is, 
blijft een goede fractiesamenstelling 
door spreiding van deskundigheden zo 
belangrijk. Helaas garandeert de 
kandidaatstellingsprocedure niet dat 
dit altijd optimaal het geval zal zijn; 
misschien zouden de partijcommissies 
bij die procedure een grotere inbreng 
moeten hebben. 

Grondwetswijzigingen 

Nadat de grondwetswijzigingen zijn 
aanvaard en de Kieswet is aangepast 
zal de Eerste Kamer voortaan in haar 
geheel, uiterlijk drie maanden nadat de 
Provinciale Staten zijn verkozen, 
opnieuw worden gekozen. Er zal dan 
een eind zijn gekomen aan de huidige 
situatie dat door het kiesstelsel de 
samenstelling van een Eerste Kamer 
vele jaren kan naijlen bij de politieke 

krachtverhoudingen in ons land. In de 
nieuwe situatie zal dit niet meer het 
geval zijn en zal de Eerste Kamer in een 
periode na haar verkiezing tot de 
eerstvolgende Tweede 
Kamerverkiezingen die 
krachtsverhoudingen zelfs beter 
weergeven. Dit kan in bepaalde 
gevallen politieke consequenties 
hebben, bijv. als een kabinet een kleine 
meerderheid in de Tweede Kamer in de 
Eerste Kamer kwijt raakt. Nu ligt het 
niet voor de hand dat de meerderheid 
van de Senaat in zo'n geval 
onmiddellijk een kabinet via een motie 
van wantrouwen naar huis zal sturen 
maar aan de andere kant kan van die 
meerderheid ook niet worden verwacht 
dat zij wetsvoorstellen zal steunen 
tegen haar eigen opvattingen in. 
Er zouden dus impassesituaties kunnen 
ontstaan zoals in de sommige andere 
landen ook wel voorkomen. Sommigen 
zien hierin een groot bezwaar. Daar 
zou ik tegenover willen stellen dat een 
dergelijke impassesituatie bij het 
huidige kiesstelsel in theorie ook kan 
voorkomen en dat er voor een 
voorzichtige opstelling van het kabinet 
en Tweede Kamermeerderheid ook alle 
aanleiding is als de kiezers zich 
duidelijk politiek zo hebben 
uitgesproken. 
Het bovenstaande illustreert eens te 
meer de betekenis van een Eerste 
Kamer, het belang van een voor de 
VVD zo goed mogelijke samenstelling 
en daarmee de betekenis van de 
Provinciale Statenverkiezingen voor de 
landelijke politiek. 

8 

Ym van der Werff: 

Vraag nooit aan een lid van de Eerste 
Kamer "Wat doe je verder?", maar 
altijd "Wat doe je eigenlijk?". De 
karakteristieke kracht en het 
bestaansrecht van de E. K berusten 
immers juist op het feit, dat deze 
instelling van ons democratisch bestel 
niet bevolkt wordt door mensen, die 
van politiek op landelijk niveau hun 
beroep maken met alle professionele 
deformatie vandien -leden van de E. K 
vertonen hun eigen afwijkingen. 
Natuurlijk wordt door de verschillende 
politieke partijen geput uit 
gemeentelijke en provinciale politieke 
prominenten, maar die dienen zich 
tijdens de kandidaatstelling voor de 
E. K dan toch steeds te meten met 

.·.·.·.·.·. 
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Ym van der Werff 
Vice-voçrzitter 

VVD-fractie Eerste Kamer 

partijgenoten uit alle andere sectoren feiten gedrukt, aangezien ik uit hoofde Dat werk geeft evenals dat in de Kamer 
van het maatschappelijk bestel. In van mijnE.K.-lidmaatschap voor de veel satisfactie: ik geef toe, dat 
zoverre vorm ik op dat fraaie patroon fractie lid ben van de Beneluxraad, de adviesorganen vandaag den dag 
een uitzondering, dat ik via het Noordatlantische Assemblée en de omstreden zijn; bij voorkeur dienen ze 
lidmaatschap van de Bredase Raad van Europa/Westeuropese Unie. in ieder geval te stoelen op art. 87 van 
gemeenteraad (I 962- '7 4) en van de Die internationale werkzaamheden de grondwet, maar vooral bieden ze 
Noordbrabantse provinciale staten sluiten goed aan bij mijn werk voor de toch de mogelijkheid tot bundeling van 
(I 966- '82; gedeputeerde '74-'78) in de fractie in de vaste Kamercommissies deskundigheid en onafhankelijkheid en 
E.K. belandde (sept. '69). Defensie (voorzitter) en Buitenlandse daardoor tot versterking in 
Inmiddels doe ik het E.K.-werk een Zaken (samen met Korthals Altes) en ondersteunende, dan wel vernieuwende 
dozijn jaren; hoe valt het te benaderen? Cultureel en Recreatie (samen met zin voor ambtenaren, bestuurders en 
Allereerst uiteraard van een algemeen Loes Vonhoft). Die zo uiteenlopende volksvertegenwoordigers. Natuurlijk 
liberale instelling uit: (ik werd bij de taakgebieden vallen best te worden adviescommissies op alle drie 
oprichting meteen lid van de Partij van combineren. Al geef ik toe bij een term bestuurslagen ook ge-, c.q. misbruikt 
de Vrijheid) onmisbaar is een flinke als "triade" bijv. eerder te associëren als bliksemafleider, zelfs als vijgebi ad 
dosis liefde en belangstelling voor je ter bedekking van naaktheid of 
medemens,- wie dan ook- verder impotentie. De eis van 
gezond verstand, een oog op het jaarverslaglegging en daarmee van het 
beginsel- en partijprogram en wat afleggen van verantwoording acht ik 
werklust. .Wat dat laatste betreft als lid volstrekt nodig. Daarnaast ben ik 
van de E.K. er aan de ene kant op voorstander van het in het Verenigd 
bedacht zijn niet meer te doen dan voor Koninkrijk gebruikelijk systeem, nl. 
een "amateur" passend en haalbaar is, dat elk advies van een commissie, 
anderzijds ernaar streven de wezenlijke vooral van een ad hoc-commissie, 
zaken met gepaste diepgang te nauwgezet aangeeft hoeveel het 
behandelen, opdat de zo geprezen uitbrengen gekost heeft. 
amateurstatus niet verwatert tot een Met al die activiteiten en vooral met de 
vrijblijvende liefhebberij. Dat voorbereiding van al die stukken en 
evenwicht valt moeilijk te bewaren. vergaderingen is mijn agenda goed vol; 
Zonder deskundigheid ga je er blijft behalve voor een uiterst mager 
onherroepelijk onderuit, met zweempje wetenschap geen minuut 
specialistische kennis verlies je je in meer over: ik ben dan ook in de VUT. 
details. Het Kamerwerk in al zijn 
In het algemeen vormt het verscheidenheid kan ik verrichten 
volksvertegenwoordiger-zijn op elk dankzij de harde, veelzijdige leerschool 
bestuurlijk niveau in Nederland een van staten- en raadslid in een-
niet geringe belasting in lichamelijk en oorspronkelijk- h~el kleine fractie, 
geestelijk opzicht: politiek is hier een met geavanceerd ballet dan te denken waardoor de noodzaak bestond op zeer 
gebed zonder eind, volledig in de ban aan strategische concepties; overigens uiteenlopend terrein indringend tot 
van woordkeus en verklaring, typisch vertonen beide werkterreinen een zeer oordeelsvorming te geraken. 
voor ons geseculariseerd duidelijke gemeenschappelijke noemer: Daarnaast bood het leraarschap 
theologantendom. Onze democratie het zich niet kunnen verheugen in dankzij het directe contact.met 
verslingert zich aan getuigen en algemene publieke belangstelling of leerlingen, collegae en ouders 
intentieverklaringen en lijkt op elk waardering. waarschijnlijk meer gelegenheid tot het 
niveau bevangen door een immense Wat doe ik naast de 16 à 20 uur opdoen van mensenkennis dan 

.·. beslissingsangst. Bovendien menen wij Kamerwerk per week? Naast een indertijd de studie van geschiedenis en 
:::: de nationale esprit de doeher lidmaatschap van provinciale staten, literatuur, hoewel een dergelijke 
:il. overwonnen te hebben door niet aan de dat samen met een paar provinciale theoretische ondergrond niet te 
:·:· voet van de torenklok te blijven staan, adviesorganen eveneens een 20 uur in veronachtzamen valt; bovendien had ik 
~~: maar ons naar boven te spoeden ... en de week vergt, vervul ik op van mijn studententijd af als vanzelf 
} nu staan we maar vanuit die galmgaten gemeentelijk (in Breda en Dongen) en zitting in allerlei besturen. Tenslotte 

··:-:··=~_: __ .. =1 ... =[ te gillen, maar de geestelijke bagage op landelijk niveau een rol in diverse blijken vrouw en dochters- inmiddels 
bleef ondanks het wijder perspectief adviesorganen (Adviesgroep met schoonzoons- nog steeds bereid 
gelijk. Volwassenen Educatie, het verschijnsel van mijn welhaast ......... .. 

~ Ik maak uiteraard zelf deel uit van dit Monumentenraad, Raad Binnenlands chronische lijfelijke dan wel geestelijke @j ! circuit, maar ik word nogal eens op de Bestuur). absentie te aanvaarden! > ~~ 
~ ~ 
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Nieuwe 
kansen 
voorde 
Kamer 
van 75 

De naderende Statenverkiezingen 
worden door de leden van de Eerste 
Kamer uiteraard met heel bijzondere 
belangstelling tegemoet gezien. 
Immers, de uitslag van die verkiezingen 
bepaalt de zetelverdéling in de Eerste 
Kamer. Het lot van elke fractie is er dus 
nauw mee verbonden. Als aan enquêtes 
enige betekenis mag worden toegekend 
dan zouden die de voorboden zijn van 
het gelukkige feit dat het verlies van 3 
leden, dat de VVD-fractie in de Eerste 
Kamer in de afgelopenjaren heeft 
geleden, weer ruimschoots wordt 
goedgemaakt. 
Een tweede vraag die deze keer in het 
bijzonder geldt is of men er toe zal 
overgaan om al 3 maanden na deze 
verkiezingen de Eerste Kamer in haar 
geheel te ontbinden. Dan zou voor het 
eerst in de parlementaire geschiedenis 
van ons land de Eerste Kamer in haar 
geheel voor 4 jaar worden gekozen. 
Het oude ritme van telkens om de 3 
jaar de helft, wordt dan voorgoed 
verlaten, zodat de vertraagde 
afspiegeling van de kiezerswil niet meer 
bestaat. Dat was in het verleden vaak 
wel het geval. 

Toen ik in januari 1978 mijn intreden in 
de Eerste Kamer mocht doen was de 
fractie van de PPR groter dan de 
Tweede Kamerfractie van die partij 
ondanks het feit dat de Tweede Kamer 
2 x zo groot is als de Eerste Kamer. 
D'66, die in de Tweede Kamer juist was 

Loes Vonhoff-Luijendijk 
Eerste Kamerlid 

herrezen, beschikte over geen·enkele 
senator, zoals men Eerste Kamerleden 
wel eens plechtig aanduidt. Maar 
behalve de vraag over de samenstelling 
van de Eerste Kamer wordt er nogal 
eens gesproken over het bestuursrecht 
van dit deel van ons parlement. De 
Eerste Kamer heeft nogal wat 
tegenstanders die het een overleefd 
instituut vinden. Hun is een belangrijk 
argument ontnomen als het vier
jaarlijkse ritme eenmaal een feit is 
geworden want in hun argumentatie 
speelt de gebrekkige afspiegeling van 
de wil van de kiezers meestal een 
belangrijke rol. Omgekeerd zou men 
zich nu de vraag kunnen stellen of na de 
invoering van de vier-jaarlijkse 
zittingsperiode er nog wel voldoende 
verschil blijft tussen Eerste en Tweede 
Kamer. Dat denk ik wel. Wie de grote 
hoeveelheid werk ziet, die op het 
parlement, en vooral op de Tweede 
Kamer afkomt moet constateren dat de 
wetgevende arbeid daardoor weleens in 
de knel kan komen. Immers, veel tijd 
moet ook worden besteed aan allerlei 
actuele, politieke, sociale en 
economische gebeurtenissen hetgeen 
veel werkkracht vergt van de vaak toch 
al zwaar belaste kamerleden. De 
aandacht wordt dan wel eens afgeleid 
naar allerlei incidentele problemen die 
vaak uiterst belangrijk of tenminste 
belangwekkend zijn, maar waaraan 
niet altijd structurele betekenis kan 
worden toegekend. De wetgevende 

arbeid komt daardoor wel eens onder 
een tijdsdruk te staan die niet altijd 
nauwkeurige besluitvorming 
bevordert. De Eerste Kamer kan dan 
nog altijd bijsturen als datgene, wat op 
het eerste oog een goede gedachte leek, 
bij nadere beschouwing toch nog te 
veel schaduwzijden bleek te hebben. 
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Alle wetsvoorstellen moeten nl. de 
Eerste Kamer passeren en pas als ze 
daar aangenomen zijn kunnen ze in het 
Staatsblad worden afgekondigd. De 
Eerste Kamer heeft niet de vrijheid om 
te veranderen maar moet een voorstel 
in zijn geheel aannemen of verwerpen. 
Het is duidelijk dat men daar niet licht 
toe besluit. Maar soms is het 
onvermijdelijk en in ieder geval 
betekent de mogelijkheid ervan een 
prikkel voor de Tweede Kamer om de 
zaken nog nauwkeuriger te doen dan 
men toch al gewend is. Bovendien 
kunnen geïnteresseerde burgers of 
burgeressen zich nog laten horen in de 
tijd tussen de behandeling van een 
onderwerp in de Tweede en Eerste 
Kamer. 
Dat is b.v. recent het geval bij de 
regeling van het bezoekrecht van 
ouders aan hun kinderen zoals dat 
wordt voorgesteld in het nieuwe 
echtscheidingsrecht. Deskundigen en 
betrokkenen zijn daar in toenemende 
mate ongelukkig over. De Eerste 
Kamer zal dat zeker in haar 
beschouwingen moeten betrekken. Zelf 

:: : : : : :::: : :: : ::: 
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ben ik ook bezorgd over de wijze 
waarop de afschaffmg van de 
doodstrafbij de jongste 
grondwetswijzigingen zonder veel en 
zeker niet principiële discussie haast-je
rep-je per amendement is 
geïntroduceerd. Hoe men over de 
doodstraf ook denkt, hier is iets door de 
Tweede Kamer voorgesteld dat enorme 
consequenties heeft voor het 
oorlogsrecht en nergens blijkt dat dit 
behoorlijk is voorbereid. 

Adviezen van vooraanstaande juristen 
en ook van de Raad van State spreken 
hun bezorgdheid uit over deze gang 
van zaken. Hoe de beslissing in de 
Eerste Kamer ook uitvalt, voor de 
kwaliteit van de wetgeving is het in 
ieder geval noodzakelijk dat zulke 
problemen alsnog aan onze zijde van 
het Binnenhof de nodige aandacht 
krijgen. Zo schept de zware belasting 
van de Tweede Kamer nieuwe kansen 
voor zinnige arbeid voor de Eerste 
Kamer. Want het is zinnig als de 
burgers kunnen rekenen op een zo 
weloverwogen mogelijk wettelijk 
systeem. 

Ik eindig zoals ik ben begonnen. De 
verkiezingen voor Provinciale Staten 
worden in toenemende mate direct 
belangrijk voor de samenstelling van 
ons deel van het Parlement. Dat dat er 
op korte termijn electoraal goed uitziet 
is een extra plezierige omstandigheid. 

~ ' . 

Frits Korthals Altes: 

,,Senaat 
moet 
niet con-
curreren 
met 
Tweede 
Kamer'' 

Nog pas kort Eerste-Kamerlid, zie ik 
de komende verkiezingen van de 
provinciale staten vermoedelijk meer 
door de bril van bestuurder van de 
partij dan als gekozene door die staten. 
Hoe belangrijk de uitslag per provincie 
voor de betrokken provincie ook is, mij 
heeft als man van de organisatie de 
totale uitslag, de stijging of daling t.o.v. 
vorige landelijke verkiezingen het 
meest geboeid. Is de partij, en dat zijn 
in de praktijk de Tweede-Kamer-fractie 
en, als de VVD regerings
verantwoordelijkheid·droeg, de liberale 
bewindslieden, erin geslaagd de steun 
van de kiezers te vergroten? Waren de 
VVD-kiezers weer zo sterk 
gemotiveerd dat zij bij lage opkomst 
relatiefsterk waren vertegenwoordigd? 

, Welke analyses konden van de uitslag 
worden gemaakt en welke lessen 
daaruit getrokken? Welke 'perspectief 
boden de verkiezingen voor het beleid? 
Daarna kwam dan de zo belangrijke 
vraag aan de orde in hoeverre de 
gestegen invloed -want in de periode 
1963-1981 was er doorgaans sprake 
van een stijgende lijn met vier jaar 
geleden een hapering - tot gelding kon 
worden gebracht in het college van 
gedeputeerde staten. Daarop komt het 
in bestuurlijk opzicht immers aan. 
Al deze vragen en overwegingen zullen 
velen in de partij -bestuursleden, 
'rehtstreeks betrokkenen, kader en · 
leden- weer in belangrijke mate 
bezighouden. Daarbij komt nog dat > 



Frits Korthals Altes 
VVD-.fractielid Eerste Kamer 

opiniepeilingen al weer geruime tijd op 
winst wijzen, terwijl alleen de echte 
democratische peiling, de stemming, 
tot de uitslag leidt die werkelijk telt. 
Die uitslag kan deze keer van het 
allergrootste politieke belang zijn: Na 
de verkiezing van de Tweede Kamer in 
mei 1981, hebben CDA, PvdA en D'66 
een kabinet gevormd dat niet in 
overeenstemming is met de 
verkiezingsuitslag. De blokkade van 
D'66 bleek sterker dan de duidelijke 
uitspraak van de kiezers dat het beleid 
van CDA en VVD door deze partijen, 
versterkt en beïnvloed door D'66, zou 
moeten worden voortgezet Nu, minder 
dan eenjaar later, kunnen de kiezers 
daarover hun mening geven. Dat is een 
extra boeiend aspect van deze 
Statenverkiezingen. 

Er is een verandering van de Grondwet 
voorgesteld, alleen de Eerste Kamer 
moet deze nog in tweede lezing 
behandelen, die beoogt dat in het 
vervolg de Eerste Kamer in haar geheel 
wordt gekozen door de nieuw verkozen 
staten, in plaats van om de drie jaar 
voor de helft. Dat betekent dat in de 
toekomst, wordt de Grondwet 
dienovereenkomstig veranderd, 
veranderingen van de kiezerswil eerder 
dan voorheen in de samenstelling van 
de Eerste Kamer zullen doordringen. 
De vraag is gesteld of dat de legitimatie 
en daardoor de invloed van de Eerste 
Kamer zou doen toenemen. 

De legitimatie zal zeker worden 1 

versterkt- de Eerste Kamer zal sterker 
dan voorheen de actuele kiezerswil 
weerspiegelen. Maar, nog nauwelijks 
als Eerste-Kamerlid sprekend - ik moet 
mijn maidenspeech nog houden en 
uitdagend gedrag zou mij niet passen
meen ik op grond van mijn ervaringen 
als bestuurder van de partij dat de 
Eerste Kamer zich zal moeten blijven 
onthouden van een concurrerende rol 
naast de Tweede Kamer en dat het 
meer moet blijven gaan om een 
bespiegèling en overdenking achteraf 
en het aangeven van beleidsinzichten 
op lange termijn. Erkenning van het 
primaat van de Tweede Kamer als het 
om de actuele politiek gaat, zal de 

waarde van de Eerste Kamer als een 
wat meer filosofisch ingesteld 
onderdeel van de 
volksvertegenwoordiging een blijvend 
karakter geven. Een actuelere 
weerspiegeling van de kiezerswil kan 
het gezag van de Eerste Kamer 
versterken zonder een rechtstreekse 
competitie met de Tweede Kamer aan 
te gaan. Als de Grondwet wordt 
veranderd en de Eerste Kamer nu reeds 
zou worden ontbonden en opnieuw 
gekozen, dan zou een Eerste Kamer, 
met meer gezag, en liever nog met meer 
liberalen, op grond van de bittere 
actualiteit van vandaag de weg naar 1111. 

een beter beleid kunnen wijzen. .... 

111 11111 I 11111 
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Jaarverslag '81 
Eén exemplaar van het 
Jaarverslag '81 van de partij is 
gezonden aan secretarissen van 
afdelingen en centrales. 
BelangsteDenden kunnen dit 
verslag besteDen door 
overmaking van een bedrag van 
f I 0,- op girorekening nr. 
40.18.232 t.n.v. VVD
informatierekening te 's
Gravenhage, onder vermelding 1111. 

van "34steJaarverslag". ,._ 



CDA 
, 

VVD 

Door de zeer grote hoeveelheid 
kopij moest in dit nummer de 
ingezonden brievenrubriek 
komen te vervallen. 

De ....... ,..,. 
..,..,...,_,..deVVDziJn 
op 22 r••• IQUft. 

Redactie 

Te HUUR TE AMSTERDAM 

(geheel of gedeeltelijk) riant gemod. 

KANTOORPAND 

in de P. C. Hooftstraat (vlak achter het Rijksmuseum). 
Totale oppervlakte ± 440 m 2 • 

Indeling: grote, droge kelder; souterrain met achtertuin; re
ceptie + vergaderruimte (ca. 25 personen); 1 e et.: 3 kamers; 
2e et. 2 (zéér ruime) kamers; zolderverdieping met bureau
ruimte + keuken (op elke verd. sanitaire voorzieningen). 

Telefooncentrale (7 lijnen, 28 toestellen) + telex-aansluiting. 

Tel. raakties s.v.p. onder no. 020 - 714613. 

In Noord-, Oost-, en de Middellandse Zee. 
Zee(zeil)schepen 1 2-28 m; 6- 12 opstap
pers. 

VAAR PROGRAM: Postbus 1 78, 2260 AD 
Leidschendam, telefoon 070 - 863292. 

b'&6 

Oproep 
jonge VVD-leden 

De Nieuwe Kiezers Werkgroep 
is een VVD-commissie, ingesteld 
door het hoofdbestuur, die 
adviezen kan uitbrengen over de 
manier waarop de VVD de 
jongste groep kiezers (18- 22 
jaar) benadert. 
Dit doet deNKWonder andere 
door middel van een vaste 
vertegenwoordiger in de 
Landelijke Propaganda 
Commissie en de Landelijke 
Commissie Vorming en 
Scholing. 
Ongeveer eens per jaar wordt het 
ledenbestand van de NKW 
aangevuld. In het kader daarvan 
zoekt de NKW nu een aantal 
nieuwe leden. 
Actieve,jonge VVD-ers (VVD
sters) tussen de 18 en 2 7 jaar 
worden verzocht te reageren 
door een briefte sturen naar 
onderstaand adres. Voeg wel een 
goed curriculum vitae bij. 
De NKW vergadert eens per 
maand in Utrecht; daar zullen 
ook met serieuze kandidaten 
kennismakingsgesprekken 
plaatsvinden . . 

NK W-secretaris, 
Albert van den Bosch 

Sweelinckstraat 31 bis 
3581 RT Utrecht 
Tel. 030-312114 

,81 
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op VIDITEL 

Als eerste politieke partij in Nederland is de VVD gestart met 
een eigen Viditeldienst. Iedereen met een Viditel
televisietoestel kan op pagina * 49999Qvan uur tot uur 
meekijken naar de meest actuele informatie over de Eerste en 
Tweede Kamer, de partij, de Teldersstichting en verder over 
alles wat liberalen zal interesseren. 
Er is een speciale rubriek waarin van dag tot dag wordt 
bijgehouden welke liberale politici die avond spreekbeurten 
hebben, waar die zullen worden gehouden en wat het 
onderwerp is. 
Heeft u zelf geen Viditeltoestel, maar wilt u toch kennis 
maken met dit nieuwe informatiemedium, ga dan eens .kijken 
op het postkantoor. Op de meeste grote postkantoren staat 
een publiek-viditeltoestel waar men voor een kwartje kan 
experimenteren. 
De eerste dag brak de VVD als informatieleverancier al een 
record. Onze pagina's werden meer dan I 000 maal 
opgevraagd. 
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Pak nog even uw agenda 
voorde 

Openbare 
partijraads-
vergadering 

op zaterdag 2 7 februari 
aanvang I 0.30 uur 
in het Oranje Hotel te 
Leeuwarden, Stationsweg 4 
(tegenover het station). 

De agenda plus concept
resoluties vindt u in het 19 
januari-nummer. 
Wij noemen nog even: Opening 
door voorzitterJan Kamming a, 
bespreking van de concept
resoluties. 
Discussie over het rapport van 
de kamercentrale Leiden over 
het functioneren van de 
partijraad. 



Foto: Peter Bernard Onder grote parlementaire 
belangstelling had op I februari de 
presentatie plaats van het 
kernprogramma voor de gemeente
raadsverkiezingen 1982. Het 
programma, dat tot stand kwam onder 
leiding van mr. I. W. Opstelten (rechts), 
geeft de liberale visie aan voor VVD
raads- en kandidaatraad sleden. 

Natuurlijk moet de eigen 
gemeenteproblematiek door elke plaats 
nog worden ingepast, want geen twee 
gemeenten zijn gelijk. 

Op de vraag hoe het nu zat met het 
stemrecht voor buitenlandse arbeiders 
in Nederland antwoordde voorzitter 
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Jan Karurninga dat op het congres in 
Hattem met grote meerderheid dit 
stemrecht was aangenomen. 

Links op de foto ziet u de voorzitter van 
de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden M. de Bruijne. Hij legde er 
de nadruk op dat los van de immer 
door de liberalen gehanteerde 
begrippen: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid ook de 
gelijkwaardigheid van alle mensen in de 
gemeenten tot de grondslag voor het 
liberaal beleid zal behoren. 



Anita Wagernakers 

Als afgevaardigde namens de 
Nederlandse Vrouwenraad, 
waarbij51 
vrouwenorganisaties zijn 
aangesloten, maakte Sari van 
Heemskerck onlangs deel uit 
van de officië7e Nederlandse 
delegatie naar de 36e 
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties te New 
York. 
Naast vertegenwoordigers 
van regering en parlement 
wordt ook een 
vertegenwoordiging 

. opgenomen van politieke 
jongerenorganisaties, 
vakbonden, werkgevers en 
vrouwenorganisaties. 
Namens de liberale 
groeperingen in de NVR werd 
Sari van Heemskerck 
(penningmeester in het 
Landelijk Bestuur van de 
" Vrouwen in de VVD·~ 
voorgedragen. 

Vrouwen in 
ontwikkelingslan_den: 

Voorzien van instructies van de 
Nederlandse regering heeft de VN
delegatie tot taak het inbrengen en 
uitdragen van de Nederlandse visie op 
de te behandelen onderwerpen. Op 
grond van informatie verkregen bij de 
verschillende VN-organisaties (zoals 
UNICEF, UNESCO) en het 40.000 
personen tellende secretariaat wordt 
vervolgens een standpunt ingenomen. 
Dan begint het werk in de commissies. 
Een telexverbinding met het ministerie 
van Buitenlandse Zaken waarborgt 
snel overleg tussen delegatieleden en de 
verantwoordelijke minister. Door 
onderhandelen met 
vertegenwoordigers uit andere landen 
wordt getracht steun te krijgen voor 
een eventuele resolutie die door 
consensus of een meerderheid van de 
stemmen kan worden aangenomen. 
Die resoluties, aldus Sari van 
Heemskerck, dienen als kapstokken 
voor het beleid. 
De niet-ambtelijke vertegenwoordigers 
kunnen een keuze maken voor 
bepaalde commissies. Met het oog op 
ontwikkelingssamenwerking en 
mensenrechten koos Sari voor de 
commissies economische zaken en 
sociale zaken. 

Millimeters 

Constaterend dat de afstand tussen 
rijke en arme landen steeds groter 
wordt en dat er steeds meer arme 
landen bijkomen benadrukt Sari van 
Heemskerck het belang van de Noord-

Ze worden 
ewoon 
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Zuid dialoog. "De achterstelling van 
vrouwen in ontwikkelingslanden is 
gigantisch. Vrouwen worden niet 
gediscrimineerd, ze worden gewoon 
vergeten! Er zijn beleidsinitiatieven 
nodig. De donorlanden dringen lang 
niet voldoende aan op extra aandacht 
voor de vrouw in 
ontwikkelingsprogramma's. De 
aangesloten landen van de Verenigde 
Naties vormen het bestuur van de 
verschillende organisaties. Uit 
economisch oogpunt laat men nu de 
vrouwenprogramma's vallen. Het gaat 
er om de hoofdpunten van het Wereld 
Aktie Plan- Gelijkheid, Ontwikkeling 
en Vrede- ten uitvoer te brengen. Wat 
we gepreekt hebben gaat nu 
doorwerken. Maar op beslissings-en 
beïnvloedingsniveau binnen de VN 
zitten veel te weinig vrouwen. 
Integratie van vrouwen op hoge posten 
in de VN-organisaties is nodig om te 
zorgen dat vrouwen meedoen in het 
ontwikkelingsproces. Het is een 
kwestie van heel bewust je doel 
nastreven om millimeter voor 
millimeter vooruit te komen. 
UNICEF vormt een uitzondering waar 
het het aantal vrouwen op 
beleidsniveau betreft. Daar blijkt dat de 
organisatie beter, efficiënter en 
vrouwvriendelijker werkt." 

Niet over het hoofd zien 

Vrouwen in ontwikkelingslanden 
spelen een belangrijke rol in de 
voedselvoorziening van hun familie. 
Industrialisatie betekent vaak dat de 
vrouwen afhankelijk worden van het 
inkomen uit het werk van de man. Het 
op kleine schaal bedrijven van 
landbouw voor huishoudelijke 
behoeften wordt bij voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen vrijwel 
onmogelijk (V rouwenbelangen heeft in 
haar januarinummer "Vrouwen in de 
derde wereld, spiegel voor onszelf' 
uitvoerig aandacht aan deze 
problematiek gewijd). 
Sari van Heemskerck: "Hoe ~rmer de 
groep, hoe belangrijker is het inkomen 
van de vrouw. Wie geïnteresseerd is in 

Sari van Heemskerck tijdens haar 
speech voor de Verenigde Naties: 
" .. . 1985 het begin van een nieuw 
tijdperk . .. " 

het armoedevraagstuk kan vrouwen 
niet over het hoofd zien. In de 
ontwikkeling moet de zelfstandigheid 
van vrouwen, hun zelfverzorging op 
economisch gebied, gehandhaafd 
blijven. Met het werk van de 
organisaties subsidieert, initieert, 
motiveert en financiert de VN speciale 
vrouwenprojecten die op deze gedachte 
steunen. Vaak gaat het dan om heel 
primaire zaken zoals de bestrijding van 
het analfabetisme opdat mensen 
kunnen lezen over hygiëne en 
gezondheidszorg." 
Namens de Nederlandse delegatie heeft 
Sari van Heemskerck met succes 
gepleit voor de blijvende vestiging in 
New York van het Voluntary Fund van 
de Verenigde Naties, dat de door de 
donorlanden beschikbaar gestelde 
middelen verstrekt aan 
vrouwenprojecten in de 
ontwikkelingslanden. Met de beoogde 
verhuizing van dit fonds naar de 
Oostenrijkse hoofdstad Wenen zou 
veel technische kennis en know how 
verloren zijn gegaan. 

Nairobi 1985 

Gebouwd op het ideaal van vreedzame 

coëxistentie van de Volkerenbond 
ontstonden de Verenigde Naties door 
ondertekening van het Handvest op 26 
juni 1946 in San Francisco. Thans zijn 
15 7 landen bij de organisatie 
aangesloten. 
Sari van Heemskerck heeft een 
uitgesproken positieve mening over de 
organisatie: "Natuurlijk is het een 
uiterst log en traag geheel. Maar de VN 
is ons enige overlegplatform. We zijn 
op weg naar een discussie." Daarbij 
haalt ze een uitspraak aan van de Ier 
O'Donovan, voorzitter van de 
Commissie III o.a. sociale zaken en 
Mensenrechten. Deze stelt (vrij 
vertaald) dat we de activiteiten van de 
Verenigde Naties niet moeten 
bekritiseren alsof we het over een derde 
hebben. "Wij zijn de Verenigde Naties 
en wij zijn met elkaar verantwoordelijk 
voor de beslissingen. Met al zijn 
onvolkomenheden is de organisatie de 
beste en laatste hoop der mensheid." 
In de drie maanden dat Sari in N ew 
York verbleefheeft zij van 
ambassadeur Scheltema en van andere 
leden van de stafvan de permanente 
vertegenwoordiging alle medewerking 
en steun gekregen om optimaal te 
kunnen functioneren. Dankbaar voor 
de haar door de NVR geboden kans 
heeft zij alle mogelijkheden 
aangegrepen om aandacht te vragen 
voor- zoals zij het uitdrukt
vrouwgevoelige zaken. Belangrijke 
contacten zijn tot stand gekomen. 
Zesjaar na het afkondigen in Mexico 
van het Decennium van de Vrouw en 
éénjaar na het opmaken van de 
tussenstand in Kopenhagen zijn wij toe 
aan de pragmatische uitwerking van de · · · · · · · 
emancipatiegedachte. Vooruitkijkend ::::::::::::: 

:~~::E~i:l~~~:~!~~::~~~:::t. ll.lll::l:l:j 
besluit Sari van Heemskerck haar 
maidenspeech voor de Verenigde 
Naties met de volgende woorden: "Als 
wij de bijdrage van vrouwen evenredig 
erkend en weerspiegeld willen zien in 
alle economische en sociale aspecten 
van de samenleving dan kan Nairobi 
het begin inluiden van een nieuw 
tijdperk van rechtvaardigheid en 
gelijkwaacdigh<id vooc wouwen." ~ I 
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DickDees: 

door Henk Krol 

"Meer 
aandacht 
voor 
verpleging" 

Bij de begrotingsbehandeling van 
Volksgezondheid werd door VVD
woordvoerder Dick Dees veel 
aandacht besteed aan de moeilijke 
positie van het verplegend personeel. In 
ziekenhuizen is het werk voor iedereen 
de laatste jaren vele malen intensiever 
geworden. Dat komt onder andere 
omdat men meer is gaan specialiseren. 
Hierdoor heeft men extra tijd nodig 
voordat iemand volledig inzetbaar is. 
In diezelfde periode is de verpleegduur 
over het algemeen korter geworden en 
de behandeling intensiever. Dat is een 
goede ontwikkeling. Mensen liggen dan 
wat korter in het ziekenhuis en kunnen 
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wat eerder naar huis wat het 
genezingsproces alleen maar gunstig 
kan beïnvloeden. Maar door deze 
ontwikkeling is de aandacht die per 
patiënt nodig is wel groter geworden. 

Dat is dus een extra belasting voor 
iedereen die bij de behandeling is 
betrokken. Daar komt dan nog bij dat 
door de vergrijzing van onze bevolking 
in ziekenhuizen en verpleegtehuizen 
meer oudere mensen dan in het 
verleden worden opgenomen. Ook dat 
vergt een extra hoeveelheid aandacht, 
zeker in menselijk opzicht. Dat is extra 
moeilijk omdat de verpleegkundige 
zorg erg professioneel is geworden 
door de medisch-technische 
ontwikkeling. Daardoor kon moeilijk 
worden voorkomen datjuist de 
menselijke aandacht wel eens wat is 
achteruitgegaan. Zo komt het dat men 
vaak onvoldoende tijd heeft om eens 
een gesprekje te hebben met de patiënt 
om hem of haar wat op te beuren. 
In getallen vertaald zie je dat in de 
periode van 197 5 tot 1980 het aantal 
arbeidsplaatsen in de (para-)medische 
personeelssector met 30 % is gestegen·, 
terwijl het a~ntal verpleegkundigen 
maar met 6 %is gestegen. Juist als je 
dan ziet dat ook het menselijke aspect 
in dit geheel zo belangrijk is dan moetje 
tot de conclusie komen dat er aan dat 
laatste cijfer iets moet gebeuren. 



Dat was meteen het grondpleidooi uit 
de speech van de liberale 
volksgezondheidsdeskundige in de 
Tweede Kamer, Dick Dees. "Omdat 
een verpleegkundige dag en nacht met 
de patiënt te maken heeft, vinden wij als 
VVD, dat geprobeerd moet worden om 
binnen de financiële ruimte die er is, de 
hoogste prioriteit te leggen bij de 
verpleegkunde." 
Minister Gardeniers overlegt over deze 
vraagstukken op dit moment met alle 
organisaties uit de gezondheidszorg en 
omdat ze de noodzaak van het VVD
pleidooi onderkende, mag worden 
verwacht dat dit merkbaar zal worden. 
Is Dick Dees hierover tevreden? 
"Voorlopig wel, zeker omdat mevrouw 
Gardeniers heeft toegezegd dat ze extra 
aandacht voor verpleegkunde zal gaan 
bepleiten." 

Laf 

Politiek interessant bij deze 
begrotingsbehandeling was het feit dat 
nog een bezuiniging moest worden 
gevonden van 175 miljoen gulden. 
Normaal gesproken is het dan aan de 
regering om daarvoor een oplossing te 
zoeken. Dat is immers de taak van een 
regering, maar zeer verwonderlijk 
durfde dit Kabinet die beslissing niet 
aan. De minister was zelf voor een 
beperkte eigen bijdrage van een 
rijksdaalder per recept, maar binnen 
het Kabinet was men hierover niet 
eensgezind. Bij haar eigen partij, het 
CDA, vond de minister wel steun, 
maar bij de PvdA voelde men meer 
voor op trekking van de inkomensgrens 
voor mensen die onder het ziekenfonds 
vallen. Dat laatste is dan weer een 
verdere collectivering waar socialisten 
nu eenmaal voorstander van zijn en 
waar liberalen nooit veel voor voelen. 
Binnen het Kabinet kwam men er niet 
uit. 
Dick Dees: "Vervolgens heeft men op 
een laffe manier gezegd: 'omdat wij er 
als Kabinet niet uitkomen, moet het 
Parlement maar een beslissing nemen.' 
Dat is politiek gesproken 
onaanvaardbaar." Terecht stond Dick 
Dees hier in zijn speech bij stil door te 

stellen dat "De rollen hier werden 
omgewisseld" en dat "Het kabinet zich 
hier aan zijn verantwoordelijkheid 
onttrekt". 
Volgens de VVD moet de regering 
regeren, het is haar taak om 
beslissingen te nemen. Men moet dus 
ook zelfmaar uitzoeken hoe dat bedrag 
van 1 7 5 miljoen zal worden ingevuld en 
pas wanneer er een uitgewerkt plan is, 
kan dit aan het Parlement worden 
voorgelegd. Daar zal men dan bekijken 
of het al dan niet de goedkeuring 
verdient of dat men een alternatief 
wenst. 
Door dit geklungel van het Kabinet 
kon het nu gebeuren dat PvdA, CDA 
en D'66 met volstrekt verschillende 
alternatieven kwamen waarvaQ de 
minister het merendeel meteen naar de 
prullenbak verwees. Wat dan nog 

overeind bleefwas onvoldoende om in 
stemming te laten komen. Zeker omdat 
dat punten waren waar de 
regeringspartijen onderling volstrekt 
anders over dachten. 

Wat is nu het gevolg van dit politiek 
gestunt el van de partners CDA, PvdA 
en D'66? 

Dick Dees: "Het Kabinet bleek laf, dat 
zou met een Kabinet met de VVD erin 
nooit zijn voorgekomen, zo leert ons de 
geschiedenis, en het debat is hierdoor 
verworden tot een soort hoorzitting die 
helemaal niets heeft opgeleverd en de 
regeringspartijen hebben weer eens hun 
verschillen geëtaleerd." 
Samengevat: de minister is terug naar 
af met het risico dat de nodige 
ombuigingen niet worden gehaald en 
dat we in de komende jaren hierdoor 
nog eens extra moeten bezuinigen. 

Moties 

De VVD kent dat verschijnsel als geen 
ander omdat het tijdens de 
Kabinetsperiode CDA-VVD ook 
voorkwam dat er door het CDA gaten 
werden geschoten in de gezamenlijk 
opgestelde begroting. Om die tekorten 
dan later weer te kunnen dekken waren 
vaak extra inspanningen nodig. Om dat 
nu te voorkomen kwam Dick Dees met 
een motie waarin hij de regering vroeg 
om uiterlijk bij de presentatie van de 
Voorjaarsnota, aan de Kamer te laten 
weten waartoe men besloten heeft. 
Die motie werd door de Kamer 
verworpen. Dat is triest omdat het wéér 
de PvdA en het CDA zijn die gaten in 
een ombuigingsplan schieten zonder 
dat men garanties geeft dat dit bedrag 
elders kan worden gevonden. 
Twee andere moties van Dick Dees 
werden wel aangenomen, zelfs 
kamerbreed, wat voor een motie uit de 
oppositie heel verwonderlijk is. Hierbij 
ging het over het plan van de vorige 
(VVD) Staatssecretaris mevrouw Els 
Veder-Smit die ervoor pleitte dat door 
een goede jeugdtandverzorging en een 
uitgebalanceerde preventie veel geld 
bespaard zou kunnen worden op de 
kosten van de latere tandverzorging. 
Dit plan werd door de huidige minister, 
mevrouw Til Gardeniers (CDA), in de 
ijskast geplaatst, maar dankzij de 
kamerbreed ondersteunde VVD-motie 
zal het nu toch van start kunnen gaan. 
Tenslotte drong Dick Dees nog aan op 
het recht van de patiënt om inzage te 
hebben in zijn eigen medische 
gegevens. 



AlbertJan 
Evenhuis: 

door 
HenkKrol 

et ontbreekt 
der Louw 
kunstbeleid" 

Tot nu toe heeft de nieuwe minister van 
CRM, Van der Louw, niet kunnen 
aantonen dat er door hem een bepaald 
beleid op kunstgebied wordt gevoerd. 
Juist van een man die als burgemeester 
van Rotterdam een goede naam had 
opgebouwd valt dit zwaar tegen. 
Tot deze conclusie kwam VVD
woordvoerder Albert Jan Evenhuis na 
afloop van het onderdeel Kunsten uit 
de begrotingsbehandeling van CRM. 
"Voor het eerst wordt er nu in deze 
sector bezuinigd, maar niemand weet 
waar deze minister zijn prioriteiten legt. 
Wil hij nu naar een regionaal 
subsidiebeleid of juist niet?" 
De Kunstenaarsbonden zijn tegen zo'n 
decentralisatie omdat men de 
plaatselijke overheden wantrouwt of 
omdat men veronderstelt dat 
plaatselijke subsidiegevers 
onvoldoende verstand van kunst 
zouden hebben. 
De VVD is wel voorstander van meer 
verantwoordelijkheden voor de lagere 
overheden en daar hoort dan ook het 
verstrekken van subsidie bij. Tot nu toe 
heeft het ministerie van CRM ook 
achter die decentralisatiegedachte 
gestaan, maar nu ziet het er naar uit dat 
menjuist voor de kunst een aparte 
regeling wil bedenken. De 
regeringspartijen drongen daarom aan 
op een zogenaamde Kunsten wet. 
Niemand weet precies wat dat gaat 
inhouden. Wellicht wil men hiermee 
toch weer een stukje 
verantwoordelijkheid van de lagere 
overheden afnemen. 
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Van der Louw heeft zich in dit opzicht 
door de regeringspartijen op sleeptouw 
laten nemen. Er zal nu een studie 
worden verricht door de Raad voor de 
Kunst. In feite komt het er nu op neer 
dat niet de minister maar deze Raad het 
beleid zal kunnen uitmaken. 
Dat is een zwaktebod van de minister. 



door Henk Krol 

Anti-
Nivelleringsmotie 
verworpen 
In de Kamer werd de motie van Rudolf 
de Korte verworpen die er bij de 
Regering op aandrong in ieder geval de 
netto-inkomensafstand tussen 
minimumloon en modaalloon niet 
verder te verkleinen. Dat alles met 
inachtneming van de positie van de 
"echte" minima. 

,,Dit verwerpen is een slag voor allen, 
die in het belang van onze nationale 
economie aan de meest knellende vorm 
van inkomensnivellering een einde 
willen maken," aldus de opsteller van 
de motie, Rudolf de Korte. 

De verdere ineendrukking van de 
inkomensverhoudingen, met name die 
van werkenden tussen het minimum en 
het modale niveau, verontrust de VVD
fractie zeer. Het remt de 
arbeidsmotivatie, die zo hard nodig is 
om uit de economische crisis te komen. 
Het ontregelt de arbeidsmarkt en 
indirect het hele economische leven. 
Het is niet verwonderlijk datjuist 
vakbondsleiders als Kok, Dutman, Van 
der Meulen en Van der Schalie in het 
openbaar zeggen dat er geen ruimte 
meer is voor verdere nivellering, met 
name aan de onderkant. 
Wel is het opmerkelijk dat het CDA die 
in maart 1981 vóór een soortgelijke 
VVD-motie stemde nu 180° is 
gedraaid. 

Dr. B. de Vries (CDA) gaf onlangs 
tijdens een symposium van de 
Teldersstichting als zijn oordeel dat 

verdere nivellering op gespannen voet 
komt te staan met grondthema's van de 
Christelijke levensbeschouwing. Zijn 
collega S. Weijers zei tijdens het debat 
over het sociaal-economisch beleid van 
1982: "Sprekend over de 
inkomensverhoudingen zeg ik nu dat 
naar het oordeel van onze fractie ( = 
CDA) nivellering als 
beleidsdoelstelling langzamerhand een 
einde dient te nemen." 

Drs. A. van der Hek (PvdA) zegt in een 
interview met de Haagse Post van 30-
1-1982: "Als je ziet hoeveel het verschil 
tussen minimum en modaal netto is, 
amper 400 gulen per maand. Dat gaat 
niet meer." 

"Al deze opmerkingen zijn een 
schijnheilig vertoon geworden nu deze 
sprekers van CDA en PvdA in de 
Kamer kennelijk anders handelen dan 
daarbuiten. 

Daden zijn kennelijk moeilijker dan 
woorden alleen," aldus De Korte. 
Door de verwerping van de motie De 
Korte hebben de fracties van CDA, 
PvdA en D'66 hun ware gezicht 
getoond. Ze willen doorgaan met 
nivellering, zelfs tussen minimum en 
modaal. Dit ondanks het zeer 
schadelijke effect ervan op onze 
nationale economie. 



Henry Kissinger, oud
minister van Buitenlandse 
Zaken van de Verenigde 
Staten, heeft de Europese 
lidstaten van de NAVO 
onlangs in scherpe 
bewoordingen voorgehouden 
dat voortdurende 
tegenwerking van het 
Amerikaanse buitenlands 
beleid de NAVO ernstig 
aantast. De bereidheid van de 
VS om West-Europa tegen 
het Sovjet-communisme te 
beschermen neemt af De 
Europese NAVO-landen 
stellen zich te zwak op tegen 
de grove schendingen van de 
mensenrechten en 
internationale afspraken door 
de Sovjet-Unie in Polen, 
Afghanistan en andere 
landen. 

Deze waarschuwing werd gegeven op 
een conferentie van het Comité voor de 
Vrije Wereld, dat van 21 tot 24 januari 
de spanningen in het Westelijk 
bondgenootschap aan de orde heeft 
gesteld. Vooraanstaande Amerikaanse 
en Europese politici, geleerden en 
schrijvers spraken op deze conferentie 
hun zorg uit over het van elkaar 
afdrijven van West-Europa en 
Amerika. 
Kissinger hekelde eveneens het 
pacifisme in een aantal landen, 
waaronder Nederland, waar 
groeperingen als het IKV de Westelijke 

Amerika 
en Europa 
drijven uiteen 
verdediging trachten te ondermijnen. 
Het verzet tegen de plaatsing van een 
beperkt aantal moderne kernwapens, 
terwijljuist een groot aantal 
verouderde kernkoppen wordt 
opgeruimd, tast de Amerikaanse wil 
aan om Europa verder te beschermen. 
Hij wees er op dat Amerika deze 
moderne kernwapens in Europa zelf 
niet nodig heeft. Zij worden gemaakt 
omdat Westeuropese leiders sinds 1977 
steeds bezorgder zijn geworden over 
het groeiende overwicht van de Sovjet
Unie over Europa. Amerika kan 
zichzelfmet zijn strategische wapens 
verdedigen en zou de 
kruisvluchtwapens, die de Europese 
vredesbewegingen niet willen, eigenlijk 
liever op schepen plaatsen. Gevolg 
daarvan zou wel zijn, dat deze wapens 
dan voor de verdediging van Amerika 
zelfworden bestemd en dat de 
defensieband met Europa zwakker 
wordt. 
Van verschillende zijden werd op deze 
conferentie in Washington kritiek 
geoefend op de "vredesbeweging", die 
zich tegen de defensie van de 
democratieën keert en vrijwel nooit 
bezorgdheid uit over de groeiende 
Russische dreiging. De 
"vredesbeweging" verzwakt de 
onderhandelingspositie van het Westen 
in het overleg te Genève over 
tweezijdige wapenbeheersing. De 
Amerikaanse regering en publieke 
opinie worden steeds geïrriteerder over 
de Europeanen die volgens veel 
deelnemers aan deze conferentie geen 
ruggegraatmeertonen. 

Jeane Kirkpatrick, Ambassatrice van 
de VS bij de Verenigde Naties, 
benadrukte dat de "slappe Europese 
houding" in de Poolse crisis de wens in 
de VS sterkt om de samenwerking met 
de bondgenoten beperkt te houden en 
belangrijke wereldpolitieke 
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onderwerpen verder zelf te regelen. 
Ook Eugene Rostow, directeur van het 
Amerikaanse bureau voor 
wapenbeheersing en ontwapening, ging 
op deze neiging tot "unilateralisme" in 
deVSin. 
In de VS is een debat op gang gekomen 
tussen multi/atera/is ten, die de 
samenwerking met bondgenoten willen 
voortzetten, zoals de minister van 
Buitenlandse Zaken Haig, en de 
unilatera/isten, die deze samenwerking 
te lastig vinden. Een uitgesproken 
unilateralist, Irving Kristol, stelde zelfs 
dat niet de Sovjet-Unie, maar de 
NAVO Amerika's grootste probleem 
is. 
Op deze bijeenkomst werd door de 
Teldersstichting een lezing over het 
pacifisme en neutralisme in een aantal 
Westeuropese landen verzorgd. De 
conclusie was, dat de VS meer de 
nadruk op wederzijdse 
wapenbeheersing moet leggen en een 
beter voorlichtingsbeleid moet voeren. 
Andere Europese deelnemers, 
waaronder Lord Chalfont, de Britse 
vakbondsleider Mark Chapel en de 
Duitse hoogleraar Lobkowicz 
benadrukten dat een krachtiger 
houding moest worden ingenomen 
tegen marxistische invloeden in de 
Europese massamedia en veel 
universiteiten in Duitsland, Nederland 
en Scandinavië. 
Aan het slot riep Henry Kissinger op 
tot de vorming van een gezamenlijke 
strategie van het Westen om te 
voorkomen dat de meningsverschillen 
over Polen, Afghanistan, het Midden
Oosten en Midden-Amerika het 
Westelijk bondgenootschap (de 
NAVO) de komendejaren 
onherstelbaar gaan opbreken. 

Joris Voorhoeve 
directeur Teldersstichting 
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Tom van Bernmelen 
Secretaris Buitenland 

Amnesty International,s 
campagne tegen 
"verdwijningen,, 

Onder het motto "verdwenen 
maar niet vergeten" startte 
Amnesty International 
onlangs een wereldwijde 
campagne tegen 
"verdwijningen". Onder een 
"verdwijning" wordt een 
situatie verstaan waarin 
personen "verdwijnen" in 
opdracht of onder 
verantwoordelijkheid van de 
betrokken regering, zonder . 
dat die regering hierover 
opheldering wenst te geven. 
Blijkens de rapporten van 
Amnesty vinden er duizenden 
van die "verdwijningen" 
plaats in vele landen over de 
gehele wereld, in linkse en 
rechtse dictaturen. 
De campagne heeft een 
tweeledig doel: 
- opheldering te verkrijgen 
over het lot van personen, die 
reeds verdwenen zijn; 
- het tegengaan van nieuwe 
"verdwijningen". 

wereldwijde organisatie die 
onafhankelijk is van elke regering, 
politieke partij, ideologie, godsdienstige 
gezindheid en van elk economisch 
belang. Zij speelt een eigen rol binnen 
het brede terrein van het werken voor 
mensenrechten. De activiteiten van de 
organisatie zijn uitsluitend gericht op 
gevangenen: 
- zij werkt voor de vrijlating van 
mannen en vrouwen die vastgehouden 
worden, waar ook ter wereld, wegens 
hun overtuiging, huidskleur, sekse, 
etnische afkomst, taal of geloof, mits zij 
geen geweld gebruikt of gepropageerd 
hebben; deze mensen worden 
gewetensgevangenen genoemd; 
- zij bepleit eerlijke processen binnen 
een redelijke termijn, voor alle politieke 
gevangenen en werkt voor politieke 
gevangen die zonder aanklacht of 
proces gevangen zitten; 
- zij verzet zich tegen de doodstraf en 
marteling en andere wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling of straf voor alle 
gevangenen, zonder uitzondering. 

Medewerking VVD 

Gezien de ernst van de situatie inzake 
"verdwijningen" verzocht Amnesty 
International de medewerking van o.m. 
de politieke partijen bij het voeren van 
deze campagne. Het hoofdbestuur van 
de VVD geeft die medewerking van 
ganser harte in de hoop dat deze actie 

'Verdwenen maar 
niet vergeten' 

tot enige verbetering zalleiden in de 
naleving van de rechten van de mens, in 
het bijzonder van de gevangenen. Op 
dit belangrijke gebied, waar 
hulpverlening het meest nodig is, zijn 
de activiteiten van Amesty zoals 
bovenvermeld als vele jaren gericht en 
wereldbekend. De vele werkgroepen 
(± 300) van Amnesty, die deze 

Amnesty International 

Voor de lezers, die minder bekend zijn 
met organisatie en doelstellingen van 
Amnesty het volgende. 
Amnesty International is een 

campagnè in het land zullen voeren, 
zullen ook contacten proberen te 
leggen met plaatselijke organisaties 
zoals de besturen van VVD-afdelingen. 
Die besturen zijn daaromtrent onlangs 
geïnformeerd en verzocht hun steun te 
verlenen. Ik ben ervan overtuigd dat die 
besturen daarbij op u kunnen rekenen~ 



Ir.T. Thalhammer 

Deskundigenregister 1 
Bij de leden van de VVD is erg veel 
deskundigheid verenigd. In een 
politieke partij en bij haar 
vertegenwoordigers in de Staten
Generaal, in de Provinciale Staten, 
gemeente-, gewest- en 
deelgemeenteraden komen veel vragen 
naar boven. Voor de oplossing van de 
meeste van die vragen kan met de 
onmiddellijk beschikbare kennis 
worden volstaan. Soms komt echter de 
behoefte naar voren een deskundige, bij 
voorkeur een VVD-(st)er, te 
raadplegen. In onze partij is er tot nu 
toe geen systematische manier om 
vraagstellers in contact te brengen met 
een partijlid, die een specifieke 
deskundigheid heeft en die best bereid 
zou zijn op ad-hoc basis deze 
deskundigheid en enige tijd ter 
beschikking te stellen. 
Teneinde een verbetering in deze 
situatie mogelijk te maken heeft het 
Hoofdbestuur besloten een 
deskundigenregister in te stellen. In dit 
register zullen VVD-leden met een 
specifieke deskundigheid worden 
opgenomen, die bereid zijn op 
incidentele basis geraadpleegd te 
worden. 
Vragen kunnen gesteld worden door: 
- leden van het Hoofdbestuur 
- partijcommissies 
- een VVD-representant in een 
vertegenwoordigend lichaam. 
Een vraag kan variëren van concreet, 
tot een verzoek aan de deskundige om 
zitting te nemen in een ingestelde ad
hoc studiegroep. 
Indien er van uw kant belangstelling ' 
bestaat om in het deskundigenregister 
te worden opgenomen, dan verzoeken 
wij u dit telefonisch kenbaar te maken 
aan mevr. A.W. J. Luyben, tel.: 070-
614121. Er wordt u dan een vragenlijst 
toegezonden die tot doel heeft een zo 
gedetailleerd mogelijk inzicht te krijgen 
in de specialisaties, waarvoor u 
geraadpleegd kunt worden. 
Uiteraard zal er zeer zorgvuldig 
omgesprongen worden met de door u 
verstrekte gegevens. De naam van een 
deskundige zal uiteraard alleen aan een 
"gekwalificeerde" vragensteller 
gegeven worden. Te allen tijde kan 
iemand op eigen verzoek weer uit het 

register geschrapt worden. Overigens 
zullen de meeste ingeschreven 
deskundigen niet regelmatig benaderd 
worden; wij hopen immers dat zich een 
groot aantal deskundigen (met zeer 
verschillende specialisaties) bereid 
verklaart voor opname in het register. 
Degenen die reeds commissielid zijn en 
zij die al hebben laten weten bereid te 

Antwoord van de minister van 
Buitenlandse Zaken, mr. M. van der 
Stoel: 

1. Inderdaad is bij die gelegenheid een 
rijsttafel gereserveerd. 

2. Neen, geenszins. Het grote aantal 
restaurants in Nederland waar 
rijsttafel het voornaamste menu is en 
de frequentie, waarmee deze door 
Nederlanders van velerlei pluimage 

zijn tot ad-hoc activiteiten, hoeven zich 
uiteraard niet opnieuw op te geven. 

Er wordt natuurlijk samengewerkt met 
het deskundigenregister van de Prof. 
Mr. B. M. Teldersstichting in die zin, 
dat er wederzijds beroep kan worden 
gedaan op de in het register opgenomen 
gegevens. 

worden bezocht, wijzen uit dat de 
rijsttafel zich in de loop der tijden een 
vaste plaats heeft verworven in de rij 
der typisch Nederlandse gerechten en 
zichfier weet te handhaven naast de 
boerenkool met worst. 

3. Zeer zeker. Diepgaande studies 
terzake hebben echter nooit kunnen 
aantonen dat dit bewustzijn zich ook 
weerspiegelt in de Amerikaanse 
eetgewoonten. Het is in ieder geval 
proefondervindelijk gebleken, dat 
Amerikaanse gasten zich een hun 
aangeboden rijsttafel- mits van 
voldoende culinair niveau - bijzonder 
goed laten smaken. 

4. Uit de antwoorden op de vragen 2 en 
3 zal het duidelijk zijn dat het 
antwoord op het eerste deel van deze 
vraag ontkennend luidt. Overigens wil 
ondergetekende wel reeds onthullen, 
dat bij het intensieve overleg tussen de 
Netherlands American Bicentennial 
Commission en de Nederlandse 
Ambassade te Washington over de 
bijeenkomst in de National Press Club 
op 15 januarijl. ook reeds aan de 
toekomst is gedacht en is overwogen 
om in 2032, wanneer het 250-jarig 
bestaan van de betrekkingen zal 
worden herdacht, snert te serveren en 
in 2082 hete bliksem op het menu te 
plaatsen. ~ 

KLEIN - OEVER 
Zorgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad , sport en (samen)spel . creatief bezig zijn , buitenritten e.d .; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6- 15 jaar. 

Inl. J . Maat. Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230- 19204. 
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JOVD ALKMAAR 
Op 8 maart spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in Taverne te Alkmaar. Aan
vang: 20.00 uur. 

APELDOORN 
Op 22 februari spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in hotel de Keizerskroon. Aan
vang: 20.00 uur. Onderwerp: Liberale visie 
op de actuele politiek. 

BERKEL EN RODENRIJS 
Op 1 maart spreken mevr. drs. I. Günther 
en dr. R. W. de Korte in gebouw Rehoboth. 
Aanvang: 20.00 uur. 

BREDERWIEDE 
Op 15 maart spreekt de heer drs. Ed H.T. 
M. Nijpels in de Prinsennije te Giethoorn. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

DEVENTER 
Op 22 maart spreekt de heer drs. L. M. L. 
H. A. Hermans in het Open Hof. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: algemene politiek. 

JOVD 'tGOOI 
Op 19 februari gaat de heer dr. R. W. de 
Korte in debat met de heer F. Moor (PvdA) 
in de raadhuiskelder te Bussum. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: jeugdwerkloosheid. 

's GRAVENHAGE OA I 
Op 22 februari spreekt de heer drs. J. H. 
Klein Molekamp in de Bethelkerk. Aan
vang: 20.30 uur. 

LIBERALEN AMBTENAREN 
KRING 's GRAVENHAGE 
Op 1 maart spreekt de heer drs. Th. H. Joe
kes in hotel Des Indes. Aanvang: 17.30 uur . 
Onderwerp: actuele politiek. 

's GRAVENHAGE 

' ' 

VROUWEN IN DE VVD 
HOOGEVEEN 
Op 19 februari spreekt de heer A. Ploeg in 
hotel Homan. Aanvang: 20.00 uur. Onder
werp: "Heeft de NAVO invloed op ons leef
patroon, nu en in de toekomst?" 

OC KRIMPENERWAARD 
Op 8 maart spreekt de heer J. G. Rietkerk 
in de "Drie Maenen" te Ouderkerk a/d IJs
se!. Aanvang: 20.15 uur. Onderwerp: actue
le politiek. 

NORG 
Op 22 februari spreekt de heer A. J. Even
huis in de Brinkhof. Aanvang: 20.00 uur. 

PUTTEN 
Op 8 maart spreekt de heer mr. drs. F. Bol
kestein in "de Heerdt". Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: "Energievoorziening in 
breed verband". 

SOMEREN 
Op 26 maart spreekt de heer A. A. M. E. 
van Erp in het gemeenschapshuis "de 
Ruchte". Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: 
o.a. jeugdwerkloosheid. 

STUDIECLUB THOMAS 
MORRIS TILBURG 
Op 8 maart spreekt de heer A. A. M. E. van 
Erp in de Korenbeurs. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: de achterkant van de Tweede 
Kamer. 

DISPUUT UTRECHT 
Op 12 maart spreekt de heer drs. G. M. V. 

van Aardenne in sociëteit Viritas. Aanvang: 
20.00 uur. 

VESSEM 
Op 1 7 februari spreekt de heer A. A. M. E. 
van Erp in hotel rest. De Gouden Leeuw. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: midden
en kleinbedrijf. 

VLEUTEN-DE MEERN 
Op 1 maart spreekt de heer A. A. M. E. van 
Erp in hotel de Meern. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: midden- en kleinbedrijf. 

VROUWEN OC VOORNE 
PUTTEN/ROZENBURG 
Op 5 maart spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in het verenigingsgebouw te 
Rockanje. Aanvang: 20.00 uur. Onder
werp: vrijwilligerswerk. 

ZUTPHEN 
Op 8 maart vindt er een debat plaats tussen 
drs. G. M. V. v. Aardenne (VVD), dr. ir. J. 
L. A. Jansen (BMD), dr. ir. L. J. J. Wachters 
(lid P.S.), drs. P. J. B. Wasser (AlE) in IBIS
hotel. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
energie. 

J.KAMMINGA 
Op 16 februari spreekt de heer J. 
Kamminga in het clubhuis van de 
Hockeyclub H.M.H.C. te 
Loosdrecht. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: politiek van de 
toekomst. 

Onderstaand treft u de tournees aan die mevr. drs. N. Srnit-Kroes en de heer H. Wiegel in het 
kader van de komende sta tenverkiezingen zullen gaan maken. 

Op 5 maart spreekt de heer drs. Ed H. T. M. WIEGEL: 
Nijpels tijdens een liberale koffietafel in so- datum: kc plaats 
ciëteit "De Witte". Aanvang: 12.30 - 14.00 26 februari Friesland Leeuwarden, de Harmonie 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 1 maart Overijssel Delden, motel het Wapen van Delden :-:·> 

:::: ~~~~ f~b~~ri0s~:~~~~ heer drs. G. M. v. j ::: ~~~~~:~~ ~r:1:::.n~:::e~:::an ::.::.!·.!:.! :.::.) 

v. Aardenne in café Kayser te Wehe den 15 maart 's-Hertogenbosch Eindhoven, motel Eindhoven 
Hoorn. Aanvang: 20.00 uur. 22 maart Ttlburg Breda, het Turfschip 

PROV. VROUWEN IN DE SMIT-KROES: 
plaats 
Den Helder, hotel "Beatrix" te Huisduinen 
Amsterdam, hotel Krasnapolsky 

'" 

.. 1=1.:1::1 ~1,.;:;~;~~'.::::"~ ';,~;;~: Ert"' ~:-.:::: 
'· gen. Aanvang: 20.00 uur. 5 maart Dordrecht 
~~ 8 maart Groningen Delfzijl, Bowlingcentrum Den Bolder ..... l 
~ HELLEVOETSLUIS 18 maart Haarlem Amstelveen, cultureel centrum ::::;.· 
~ Op 8 maart spreekt de heer dr. R. W. de ~ 
~ Korte in De Vast. Aanvang: 20.00 uur. De aanvang van de spreekbeurten is 20.00 uur. ~ 

~ ~ 

I~ ~ I 



Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

~~~.~~ · dat 't u schikt. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveelméér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt - wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

' ' ', '·' ·~ 

gesihteerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
alle denkbare voorzieningen. bon in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pinc Ridgc. de moeite waard om zich te vcrzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. . 
Of u nu of in een The Deltona Corporaflon 

ongewoon. later stadium van uw bunga- . . . . . 
The Deltona Corporation- een low in Floridawilt gaan 3250 SW Third Avenue. Mom I. Flondo 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast. 
beschikt over zeer vele bungalow- boor bijvoorbeeld nu voor- r--------------------- ï 
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen I Name Neth. A I 

· · · 1 1631 I (maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond Add ... 
tot werkelijk riante behuizingen. van 1000 m' is al verkrijg- I ress I 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. I City Country: Holland I 

( Jblain tl~e l'ropcrty 1\eport requirl'd by FederalL1w and readit ildore signing anyth.ir?g @ Ll Telephone (business) (home) .. I 
No Federal agency has judgcd the rncnts nr Vdlue, lf t~ny, of thrs property. AD 1HL2b --------------------- ...J 

Dezer dagen verschijnt: 

Geschiedenis van het Nederlandse 
Liberalisme 
in de negentiende eeuw 
door Mr. Harm van Riel, bezorgd door J.G. Bruggeman 
256 blz.- Prijs f 45,-- ISBN 90-232-1721 7 

In deze zeer persoonlijke schets van het Nederlandse liberalisme getuigt 
Mr. Harm van Riel van zijn grote verering van Thorbecke, die hij als 
Nederlands grootste staatsman zag. Aan Thorbecke is het te danken dat 
het liberalisme in ons land -zij het slechts voor korte tijd- zo'n hoge 
vlucht heeft genomen. Het verval van het liberalisme na Thorbeckes 
overlijden schrijft de auteur o.m. toe aan het teveel vasthouden aan de 
schoolstrijd, het achterblijven op het stuk van de sociale wetgeving en 
het gebrek aan aandacht onder de liberalen voor de opkomst van het 
georganiseerde proletariaat. 
Tevens wijst hij op het geringer formaat van Thorbeckes opvolgers, 
ondanks zijn bewondering voor de Groningse liberaal Sam van Houten. 
Het boek is in sterke mate betrokken op de politieke actualiteit. Een 
herleving van het liberalisme acht van Riel voor Nederland en Europa 
van levensbelang. 

Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgevers VAN GORCUM 

Postbus 43, 9400 AA Assen 
Tel. 05920-1564 7 





DE OMSLAG VAN DIT NUMMER VAN 
IS ZO GEDRUKT DAT U HEM ALS 
RAAMBILJET KUNT GEBRUIKEN. 
DIT GELDT ZOWEL VOOR DE 
STATENVERKIEZINGEN OP 
24 MAART ALS VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
OP 2 JUNI A.S. 

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!!! 
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In dit nummer o.a.: 

G. S.-lid M. de Bruijne over de 
komende verkiezingen 

Neetie Smit-Kroes: "Ik heb zin om er 
tegenaan te gaan" 

Amendementen voor de komende 
jaarvergadering 

Terwijl de PvdA landelijk in gematigder vaarwater 
is gekomen, gaan zes staten voor de komende 
verkiezingen lijstverbindingen aan met de kleine 
linkse partijen, waaronder de CPN. Het gaat 
weliswaar alleen om de verdeling van de restzetels, 
maar het is toch wel verwarrend. 
Hoewel in de Oostbloklanden het woord 
"communisme" allang is vervangen door 
"socialisme", bestaat in Nederland- ondanks het 
vriendelijker gezicht van de CPN het laatstejaar 
- tussen beide partijen, hun idealen en 
programma's zeer grote verschillen. De identiteit 
van de CPN is duidelijk. De PvdA zit midden in 
een identiteitscrisis. Het pleit voor de socialisten 
dat men daar openlijk voor uitkomt. Maar juist in 
dat vacuüm waarin de socialisten verzeild zijn 
geraakt is een dergelijke stap op dit moment 
gevaarlijk. 

Onduidelijk ook zijn de steeds nieuwe 
• bezuinigingsplannen die over ons land spoelen. 

Het mondjesmaat toedienen van tekorten van 
telkens een paar miljarden méér maakt de mensen 
immuun. Het zijn mededelingen waarop amper of 
geen maatregelen volgen. Aan onze leefwijze op te 
grote voet wordt slechts met rattebeetjes 
geknabbeld. Het is eenfeit dat dit kabinet vol 
goede wil is om drastische bezuinigingen door te 
voeren. Het stuit daarbij op zeer grote 
weerstanden, waardoor- net als destijds het CDA 
deed met Bestek '81 -het effect wordt vertraagd zo 
niet verloren gaat. De door de VVD aangereikte 

• bezuinigingsplannen zijn zonder discussie terzijde 
geschoven. Hoewel zeker de liberale ideeën over 
kortingen op ziektegelduitkeringen (eerste dag 
niet uitbetalen) op aanzienlijk minder verzet 
waren gestuit. 
De huidige regering ziet niet vooruit. Zij gedraagt 
zich als een zachte heelmeester. De vraag is wie 
straks de stinkende wonden mag verzorgen. 

(&:!!~ 
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G.S.-lid De Bruijne: , 
. \. ~' 

,We zijn niet gewend in het 
• zonnetj,__e __ _ 

teworden 
----------------------,:>;;; ,·:· 

gezet" ._ ...... ,_ __________________ :0•.+.; 

Utrecht. 
Bij het tot stand komen van dit artikel zijn de 
verkiezingen nog anderhalve maand van ons 
bed verwijderd. 

Eenforum voor een zaal van meer dan 130 
propagandisten. Eén van de sprekers op deze 
voortreffelijk georganiseerde avond is het 
Utrechtse GS-lid de heer M. de Bruijne. Hij 
opent de sprekerspool. Naast hem zittend 
luister ik aandachtig, want van provinciaal 
bestuur weet ik niets. 
"Als provinciaal bestuur zijn we niet gewend in 
het zonnetje te worden gezet", zegt De Bruijne 
zonder een spoor van spijt in zijn stem. Hij 
constateert: "Een statenverkiezing 
onderscheidt zich van een landelijke doordat 
er minder op de man en meer op de bal wordt 
gespeeld". Maar wijst ook evenfijntjes op het 
feit dat goede Statenverkiezingen straks best 
wel eens twee extra Eerste Kamerzetels 
kunnen opleveren. 

2 

Twee weken later treffen we elkaar in 
het Haagse perscentrum. Mat de 
Bruijne is een overbezet mens. 
Gescharrel door onze agenda's 
veertien dagen terug, leidde tot een 
vage bel-afspraak. Nu, na een 
persconferentie, maakt hij gelijk even 
tijd. 
Mat de Bruijne heeft een rijke, 
bestuurlijke ervaring. Twaalfjaar was 
hij gemeenteraadslid. De laatste acht 
jaar van die periode combineerde hij 
met het lidmaatschap van Provinciale 
Staten. Daarna werd hij lid van 
Gedeputeerde Staten in Utrecht. Bij de 
komende verkiezingen is hij daar ook 
VVD-lijsttrekker. De combinatie van 
zijn raadslidmaatschap met 
Provinciale Staten vindt hij achteraf 
niet zo gelukkig, maar "ik heb het 
moeilijk gevonden een keuze te maken. 
Als raadslid sta je dichter bij de burger. 
Watje doet is tastbaarder. De provincie 
betekent wat afstandelijker werk. Het 
gaat om een paar onderwerpen. Als je 
het vergelijkt met de raad, staan bij het 
stadsbestuur zo'n veertig punten op de 
agenda tegen tien op de vergaderlijst 



van de provincie. Maar wat de 
provincie doet heeft een bredere 
strekking, dat gaat dieper ten opzichte 
van de inzet bij de raad, waarbij je 
direct uitgaat van de vraag: "Wat kan 
ik doen voor de burger. Bij de Staten 
staan de bestuurlijke facetten voorop". 

Identificatie 

Elke keer wanneer de mensen naar de 
stembus moeten voor de 
sta tenverkiezingen blijkt, ondanks 
de inzet van sta tenleden en 
enthousiaste propagandisten in den 
lande, dat de opkomst achterblijft. 
Vanuit het Haagse wordt landelijk 
politiek geschut ingezet om te zorgen 
dat bij die eerste graadmeter na de 
Tweede-Kamerverkiezingen de eer en 
het aanzien van de partij wordt gered. 
Niet alleen de VVD doet dat, alle 
politieke partijen sturen hun coryfeeën 
op stap. Boekt men winst dan zegt men 
na de verkiezingen dat dit een 
graadmeter is voor de landelijke 
politiek! Voor Gedeputeerden en 
Statenleden moet zo iets toch enorm 
frustrerend zijn. 
De heer De Bruijne, die overigens in de 
VVD als voorzitter van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden een goede 
bekendheid geniet, wuift die door mij 
opgeworpen frustraties met één 
armgebaar weg. "Nee hoor, als 
gedeputeerde heb je nu al regelmatig 
met grote groepen burgers te maken; 
met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, gemeentebesturen, 
verenigingen en belangenorganisaties 
van uiteenlopende aard. De laatste 
jaren is wat de staten betreft veel aan 
het veranderen. Onze herkenbaarheid 
groeit, bijvoorbeeld door hoorzittingen. 
Dat betekent een directie ontmoeting 

met de burgers. Die contactlijnen met 
het publiek zijn aan het toenemen. De 
provincies mogen opcenten heffen op 
de motorrijtuigenbelasting, zij maken 
het provinciale ruimtelijke 
ordeningsbeleid, van oudsher hebben 
zij de zorg voor wegen en watergangen. 
Een ander punt: neem de 
openluchtrecreatie. Dan gaat het niet 
om één zwembad in één gemeente, 
maar om een planning voor de hele 
provincie. Datzelfde geldt ook voor de 
ziekenhuizen, ambulances, 
bibliotheken ... enzovoort ... " 

Politie 

De heer De Bruijne stelt uiterst 
laconiek vast: "De staten zijn net zo 
iets als politie. Als het er niet meer is 
dan merkje het pas goed". 
Politici moeten toch ijdele mensen zijn, 
anders zouden zij die gedrevenheid om 
zaken naar buiten te brengen missen. 
Als gemeenteraadslid kan je een 
plaatselijke notabele zijn. Als kamerlid 
is je het ( on)genoegen van landelijke 
bekendheid beschoren. Wat blijft er 
nou over voor dat statenlid, dat zo weg 
lijkt te vallen tussen servet en 
tafellaken? 
De Bruijne: "Allereerst geldt voor mij 
het plezier in mijn werk door de 
resultaten op bestuurlijk gebied. Ik ben 
politiek én bestuurlijk bezig. Dat doe ik 
volgens mijn aard. Dus liberaal. 
Ik geloof niet dat ik mijn werk als 
Gedeputeerde zou willen ruilen voor 
het kamerlidmaatschap. Ik heb het 
gevoel dat ik op deze post tastbaarder 
resultaten kan bereiken dan als één van 
de 15 0 in de Tweede Kamer". 

Reny Dijkman 

~ 
SURINAME f 4860,-

25-d. safari: Paramaribo - Foengoe eiland · Brownsberg -
Pokigron -Botopasi - Asidonhopo - Paloemeu - Kentoefow 
- Apetina - Gran Bori - Drie Tabbetje - Stoelmanseiland -

Albina - Galibi 

S•lndbad Leenderweg 95, Postbus 2022, 
(;,@flfllnl~ 5600 CA UNDHOVEN, 
l!?Ü\Io!JU"<'J 040-111444. 
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Kunnen we u ook 
verwachten op de 
landelijke 
opwarmingsdag? 

6 maart in 't Turfschip te 
Breda 

Een wervelende middag vanaf 
12 uur. Met zes top-sprekers, 
muziek en de deskundige 
presentatie van Lous Haasdijk. 
Voor het volledige programma 
zie het vorige nummer van .. 
V.enD. ~ 

,Aanmelding 
bestuurdersdag' 
De eerste studiedag voor 
afdelingsbestuursleden in 1982 zal 
worden gehouden op zaterdag 2 7 
maart a.s. in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 
Op deze dag, die op de allereerste 
plaats bestemd is voor voorzitters en 
secretarissen van afdelingen (en ook 
ondercentrales) die op 27 maart vier 
maanden of korter in functie zijn, zal 
onder meer gesproken worden over de 
volgende onderwerpen: 
structuur VVD, communicatie met 
partijcommissies, communicatie met 
ondercentrales en kamercentra les, het 
opzetten van studiewerkgroepen in de 
afdelingen. 
Tevens zullen de voorzitters 
geïnformeerd worden over het 
technisch leiden van vergaderingen, het 
leiden van stemmingen, en de relatie 
van het bestuur met 
gemeenteraadsfractie en pers, en de 
secretarissen over reglementenkennis, 
ledenadministratie en de wijze van 
notuleren. 
Aanmelding kan geschieden door 
tüdige overmaking van het bedrag ad 
f 30,- op girorekening 36.19.19.7 
t.n.v. Haya van Someren-stichting te 
's- Gravenhage, onder vermelding van 
,,Bestuurdersdag 2 7 maart" en de 

JUnctie in qfdeling c.q. ondercentrale.~ 



Reny Dijkman 

Neelie Smit-Kroes: 

Ze staat aan de vooravond 
van een nieuwe 
verkiezingstoernee. Zeventien 
maal zal zij gedurende de 
staten- en de 
gemeenteraadscanipagnes 
voor zalen in het gehele land 
spreken. Oudstaatssecretaris 
drs. Neelie Smit-Kroes, thans 
weer kamerlid en "onze 
landelijke tweede op de lijst", 
heeft er gewoon zin in. Ze 
durft die publiciteit gerust 
aan. 
Haar optreden, bijvoorbeeld 
in het programma van Sonja 
Barend, is haar- getuige de 
ingezonden brieven in het 
vorige blad- door sommige 
leden niet in dank afgenomen. 

Neelie: "Wat veel mensen ontgaat, is 
datje voor een heleboel dingen wordt 
gevraagd. Op de honderd 
uitnodigingen om in de publiciteit te 
treden, zeg ik op negentig 'nee'. 
Misschien zelfs op méér. Op die andere 
uitnodigingen reageer ik positief. De 
belangrijkste afweging bij deze keuze is 
of ik daarmee de partij over het 
voetlicht kan brengen. Of ik duidelijk 
kan maken wat de VVD voor de 
mensen wil doen; kan ik de mensen 
herkénbaarheid geven met onze 
volkspartij? Dit zijn dingen die
logischerwijs - de leden ontgaat. Men 
kan niet weten waarop ik allemaal 'nee' 
zeg. Men ziet het alleen als ik voor het 
voetlicht treed. Mensen die mij goed 
kennen, weten ook wel dat ik het niet 
voor mezelf doe. Er bestaan écht 
andere dingen die ik leuker vind," voegt 
zij er ironisch aan toe. 
Om nieuwe misverstanden te 
voorkomen: Neelie vindt het optreden 
in het verkiezingstoernee wél leuk: "Ik 
heb zin om er tegen aan te gaan," zegt 

"Ik heb zin om er tegenaan 
te gaan" ze strijdlustig. "Er zijn een aantal 

punten die me behoorlijk hoog zitten. 
Als je nu van de PvdA met haar 
Nieuwe Realisme hoort dat men de 
vlieghaven Zestienhoven om zeep gaat 
helpen, waar minstens achthonderd 
man een arbeidsplaats hebben dan is 
dat zo onwaarachtig. Die 
werkgelegenheid- banenplan of géén 
banenplan - wordt zó maar van tafel 
geveegd. Dan vind ik dat daar iets aan .·.·.·.·. 
gedaan moet worden. Hier móet over :;:;:;:;:; 
worden gepraat in de Kamer. Dit is de :~)) 
PvdA-tactiek: het éne zeggen 
(banenplan) en het andere doen 
(werkgelegenheid fors verminderen)." 

Meerderheid 

Jeuken haar vingers nu als ze ziet wat ~ 
er met haar oude toko op Verkeer en ~ 
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Wate"taat gebeurt? I 
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Volmondig: "Ja, want dit is die je niet willen afschepen met holle 
onbehoorlijk. Ik zal het netjes zeggen: frasen." 

van de uitnodiging al was vervallen en 
alleen de zitting in een forum overbleef. 
Dat forum ging over: "Wat is 
publiciteit? Hoe treed je als politicus 
daarin op, hoe ga je er mee om." 
Ik kon op mijn vijfvingers natellen dat 
als ik niet was gegaan dat ik als 
voorbeeld was aangehaald. Daar kon 
ik gif op innemen. In dat soort situaties 
die niet plezierig zijn, kan je er beter zelf 
bij zijn. Toen de uitzending liep ... " ze 
zoekt even naar woorden en zegt dan 
bijna verontschuldigend "ik ben niet 
het type dat als ik niet aan de bak kom, 
naar de microfoon loopt en zegt: 'En 
nóu wil ik ... ' Ik denk dat de kijkers 
thuis mans genoeg zijn om te zien dat 
het een wat eenzijdig gezelschap was. 
Mensen met de VARA-kleur mogen 
blijkbaar dingen die liberalen niet 
mogen, want waarom komen zij wél in 
zo'n uitzending aan bod? Dolman 
(Kamervoorzitter) deed het overigens 
erg goed." 

Prijs 

dat op Verkeer en Waterstaat nu Neelie Smit-Kroes stelt zonder enige 
iemand van een andere politieke kleur sentimentaliteit vast dat de politiek 
zit, bezorgt me 'no bad feelings'. Dapper haar tol eist. "Mijn man en kind betalen 
Evenmin dat er op sommige punten een nog een hogere prijs dan ikzelf. Door in 
ander beleid wordt gevoerd. Wat dat En daarom stapt ze dapper met de politiek te gaan, ben ik een stukje 
betreft moet men maar kijken of een diezelfde bezieling naar de minder publiek bezit geworden. De 
meerderheid van de Kamer voor dat plezierige klussen. "Mijn werk", consequentie van die keuze is datje de 
andere beleid stemt. Dat hoort bij onze constateert ze nuchter, "heeft evenveel denkbeelden van de partij uitdraagt. 
democratie. Maar men kan niet zo voor- en nadelen als mijn huishouden. Natuurlijk kan ik heel veilig alleen op 
maar even zó veel mensen de dupe De badkamer thuis moet óók worden symposia gaan staan, maar politiek 
laten worden van een ander beleid zoals schoongemaakt. Moeder zijn betekent moet naar álle mensen worden 
men dat nu t.a.v. Zestienhoven wil. Op echt niet alleen leuke dingen doen. Dat gebracht. En natuurlijk doe ik ook wel 
het moment dat banen beslist niet voor geldt hetzelfde met actiefzijn in de eens wat verkeerd. Waar gewerkt 
het opscheppen liggen, wordt tegen 800 politiek. Ik vind datje heel open moet wordt, worden fouten gemaakt, maar 
man gezegd: 'Zoek maar wat zijn. Niet alleen moet instappen op ik ga gewoon door. Tegenover een paar 
anders!'". vragen vanjou welgezinde kranten of negatieve staan zo ontzettend veel 
Het maakt voor Neelie weinig uit of ze omroepen. Eerder het tegendeel. Ik positieve reacties." 

.·.· voor de Kamer- of Statenverkiezingen kom liever in gezelschappen waarin Ze komt terug op het begin: "Ik ben 
·.·. op pad gaat. "Het blijft mogelijk om men nog niet liberaal denkend is. Daar naar de werknemers op Zestienhoven 
:::: landelijk met mensen over politieke voel ik me niet te goed voor en wil ik gegaan. En op zo'n moment ga je écht 

:::: ~~~~~~j~e-n0~ J~a~~~-;0e~r ~:u~:i~~r~t ~;~~~:een~~~ ~~~:n nvaoaert ~:; S~enT:~nd ~~:~~:::~~l~;:::r:n~;~; ~::~e~~~e 
;~;~ de gemeente of de staten is- betekent gebeuren kijkt. Natuurlijk was ik liever zeiden: Tientallenjaren heb ik op de 
? een voorkeur voor die politieke partij thuis gebleven, want ik voelde me nog PvdA gestemd. Ik heb nooit gedacht 

~~ ;ea:~~~~::~::~~~~:i~~:r7n jij je ~~~:~;:11ijn~~i~e:~~~ ~l~~:~~; mij ~:!ti~~:~sn~;:~~~~ ~~~r;;~geernh~~D 
~ kunt herkennen. Mensen, waarvan je 's avonds om tien uur naar Amsterdam over." -:.:-: 
~ weet dat ze wat voor je willen doen en gekard om daar te horen dat de helft Succes, Neelie, met de campagne!!~ ~ 

~ ~ 
~ 511: ~ 1 .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... , ............................... ~,,,, 



Onder zeer grote belangstelling werd 
op 18 februari in de Noenzaal van de 
Eerste Kamer het eerste exemplaar van 
het boek: "Geschiedenis van het 
Nederlands Liberalisme in de 19e 
eeuw" ten doop gehouden. Peetvader 

Propagandisten 
opgelet 

was degene, die uit de talloze 
manuscripten van mr. H arm van Riel 
het boek in definitieve vorm 
samenstelde, de heer J. G. Bruggeman. 
De heer Bruggeman, die in de laatste 
levensfase van de heer Van Riel diens 

NIEUWE STANDPUNTEN
FOLDER 1982 

Voor de goede orde wil ik alle propagandisten er op attenderen dat de 
standpuntenfolder die op dit moment via uw bestelformulier te 
verkrijgen is, van de eerste tot de láatste letter opnieuw geschreven is. 
Uit telefonische reacties blijkt dat velen uwer in de verondersteDing 
verkeren dat het hier gaat om dezelfde folder als bij de Tweede
Kamerverkiezingen vorig jaar. Absoluut niet waar; trouwens die folders 
kunt u écht niet meer gebruiken, aangezien daar 26 mei 1981 in vermeld 
staat. 
Dus: Nieuwe standpuntenfolder (=verkort programma) nu bestellen. 

H. M. G. Dittmar 
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volledig vertrouwen kreeg om zijn werk 
voort te zetten, heeft dit boek dan ook 
samengesteld in de geest van de 
beroemde, liberale VVD-senator. De 
heer Bruggeman overhandigde het 
eerste exemplaar van het boek aan 
VVD-fractievoorzitter in de Tweede 
KamerHans Wiegel, die tot de weinige 
echte vrienden van Van Riel heeft 
behoord. Datzelfde gold voor mevrouw 
Van Everdingen, die één van de eerste 
exemplaren kreeg aangeboden. 
In het boek getuigt mr. Van Riel van 
zijn grote verering voor Thorbecke. 

Door deze liberaal nam het liberalisme 
in de 19de eeuw even een hoge vlucht. 
Na diens dood zakte het liberalisme 
terug door het te veel vasthouden aan 
de schoolstrijd, het achterblijven op het 
gebied van de sociale wetgeving en door 
het gebrek aan aandacht voor de 
opkomst van het proletariaat. 
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VVD-Tweede Kamerlid Wim Keja: 

,Soms is het niet 
eens leuk als je na 
jaren gelijk krijgt' 
Net zoals Wim Keja a/jaren geleden riep dat het met het 
mediabeleid helemaalfout dreigde te gaan, zo vertelde hij ook 
a/jaren geleden dat het met het betaalde voetbal de verkeerde 
kant opging. Voor wat betreft het betaalde voetbal heeft hij 
daarin nu gelijk gekregen, voor wat betreft het mediabeleid is 
dat moment nu erg dicht genaderd. 

Het verhaal: 
een aantaljaren geleden begon de 
overheid haar machtspositie ook naar 
de sportwereld uit te breiden. "Met 
name de Partij van de Arbeid drong 
daar sterk op aan door een plan op te 
stellen 'Gezondmaking Betaald 
Voetbal'. De Overheid stopte elkjaar 
een paar miljoen in die sector, samen 
met de pot Lotto- en Totogel den, 
waarvan de overheid ten onrechte 
steeds net doet alsofhet haar geld is, 
om zo een stevige vinger in de pap te 
krijgen. Maar in feite ging het om een 
relatieflaag bedrag tussen de twee en 
drie miljoen gulden." 
Wim Keja heeft zich hiertegen vanaf de 
eerste dag verzet, omdat hij enkele 
jaren al begreep dat dit slechts een 
druppel op de gloeiende plaat was. 
Bovendien was in zijn ogen de opzet 
maar al te duidelijk: de overheid wilde 
het betaalde voetbal in handen krijgen. 
Dat bleek ook al erg snel. M.!n kreeg bij 
het betaalde voetbal het geld onder 
diverse voorwaarden die vooral 
kostenverhogend waren. 
"Voor die enkele miljoenen was het 
betaalde voetbal haar vrijheid kwijt en 
liep men voortaan keurig aan de 
leiband van de overheid, maar 
bovendien zouden ze zeifin die tijd veel 
meer hebben kunnen krijgen op andere 

manieren, al was het maar door de 
shirtreclame," aldus Keja. De ~verheid 
heeft, toen ze eenmaal een vinger in de 
pap had onder andere de shirtreclame 
verboden, en men ging werken aan een 
verbod van het transfersysteem. Wim 
Keja: "Zelfben ik ook tegen het 
bestaande transfersysteem. Als je het 
goed bekijkt ben je spelers aan het 
verkopen. Maar zoals de overheid het 
wilde veranderen was niet de goede 
weg". Hoe redeneren de sportclubs? 
Daar zegt men: "We hebben in de 
spelers geïnvesteerd en dat geld willen 
we terug wanneer die speler naar een 
ander gaat". Keja: "Ergens is dat 
boerenbedrog, want een speler van 25 
die naar zijn zoveelste baas gaat is een 
top-speler en daar heeft de laatste club 
natuurlijk niet alles in geïnvesteerd". 
Wel heeft die voetballer geld gekost en 
daarvoor mag je 'dan ook wel wat 
vragen. Vandaar dat Keja in het 
verleden voorspelde dat het 
transfersysteem, hoewel niet goed, 
nooit helemaal zou kunnen worden 
afgeschaft. Dat lukte ook niet. 

/70.000.000,- schuld 

Keja: "Alleen internationaal zou dat 
lukken, maar begin daar maar eens 

~ 

i_ ___________________________ _ 

aan. In elk ander geval zal de speler 
zeggen dat het geld wat anders naar de 
club zou gaan dan maar aan hem zelf 
uitbetaald moet worden, al was het 
maar ten dele". 
Op die manier zou je al je goede spelers 
in korte tijd aan het buitenland 
verliezen. 
Door deze, volgens de VVD al jaren 
voorziene, verkeerde weg te 
bewandelen is de schuld van het 
betaalde voetbal nu gestegen tot 
/70.000.000,-. 
Keja: "De overheid heeft het nu een 
paar jaar geprobeerd en ze heeft 
gemerkt dat ze niet in staat is om dat 
voetbal gezond te krijgen, mede omdat 
het parlement die kostenverhogende 
eisen niet had mogen stellen. Daarom 
moet men nu stoppen met het betalen 
van het betaalde voetbal. 
Wij waren daarin de eerste. Nu, 
achteraf, nu men ziet dat het foutgaat 
zijn ook de PvdA en het CDA door de 
knieën. Het CDA tolereert nu ineens 
shirtreclame en de PvdA zegt: er mag 
wel shirtreclame komen maar dan 
onder een heleboel voorwaarden. De 
PvdA moet er kennelijk aan wennen 
dat ze straks weer niks te vertellen 
hebben over het betaalde voetbal en dat 
is voor socialisten altijd een hard 
gelag". 
Is Wim gelukkig met het feit dat hij 
gelijk heeft gekregen? "Nee hoor, 
helemaal niet, ik had het liever anders 
gezien. Ik had liever meegemaakt dat 
het betaalde voetbal nu een bloeiende 
sport was. Soms is het niet eens leuk als 
je najaren gelijk krijgt. Ik denk dat, 
terwijl men vroeger in de rij stond om 
reclame te mogen maken op de shirts 
van de diverse clubs, de 
voetbalmanagers nu nog moeite zullen 
moeten doen om aan voldoende 
sponsors te komen. Dat had allemaal 
nietgehoeven ... " ~ 

HenkKrol 



Moties en amendementen voor Venlo 

Bij het hoofdbestuur zijn tot 9 februari 1982 op de 
beschrijvingsbrief voor de 35ste jaarlijkse algemene 
vergadering, gepubliceerd in een bijlage van Vrijheid en 
Democratie nr. 1259 van 15 december 1981, moties en 
amendementen binnengekomen die in deze aanvulling 

nader worden vermeld. 
Zoals bekend wordt de vergadering gehouden op vrijdag 
19 en zaterdag 20 maart a.s. in het Concertgebouw te 
Venlo (in eerdere publicaties abusievelijk "de 
Schouwburg" genoemd). 
De vergadering zal beginnen op: 
vrijdagmiddag om 14.00 uur 
vrijdagavond om 20.00 uur (gaarne om 19.45 uur 
aanwezig in verband met televisie-opnamen) 
zaterdagmorgen om 10.00 uur 
zaterdagmiddag om 14.00 uur 

Voorstel benoeming van een commissie van drie leden 
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de 
behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over hetjaar 1982 (art. 30.2 statuten) 

Het hoofdbestuur stelt voor: 
als leden: 

J. A. Souwens te Amstelveen ~ 
nieuw te benoemen 

mr. F. Martin te Delft 
L. H. Wurfbain te Laren N.H. herbenoembaar 

als plaatsvervangende leden: 

drs. C. E. Etty te Amsterdam l 
J. Kraaijeveld van Hemert te Dordrecht f 
J. H. J. Willems te Roermond 

n!euw te benoemen 

Namen van overige kandidaten kunnen tot vóór de 
aanvang van de vergadering ter kennis van de algemeen 
secretaris worden gebracht, mits deze kandidaten zijn 
gesteld door de ledenvergadering van de afdeling. 

Voorstellen afdelingen en centrales 

Amendementen c.q. moties op voorstellen H, I en J 

Amendement afdeling Uithoorn (brief nr. 23031) 

In de ledenvergadering van 4 februari 1982 heeft de afdeling 
Uithoorn besloten het volgende amendement in te dienen op de 
voorstellen H. I en J, zoals vermeld in de beschrijvingsbrief voor 
de 35ste jaarlijkse algemene vergadering: 
"Met betrekking tot de artikelen 33.1 en 12.3 sub 1 van de 
statuten dient het verbod tot deelname beperkt te zijn tot de 
besprekingen/beraadslagingen.·· 

Toelichting: 

De afdeling Uithoorn kan zich verenigen met de visie van het 
hoofdbestuur dat verruiming van het opheffen van uitsluiting tot 
deelname aan de beraadslagingen inzake kandidaatstelling tot 
problemen zou kunnen leiden. Ontneming van het stemrecht 
echter, acht de afdeling ongewenst, niet noodzakelijk en in strijd 
met de fundamentele beginselen van de partij. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur is van mening dat thans ter zake nog geen 
beslissing moet worden genomen. Aangezien voor de eerste 
maal nadat zij in 1979 zijn aanvaard de reglementen voor de 
komende staten- en raadsverkiezingen zijn toegepast, verdient 
het aanbeveling de evaluatie van de procedures af te wachten. 

Motie afdeling Doesburg (brief nr. 2311 0) 

De WO-afdeling Doesburg, bijeen in vergadering op 27 januari 
1982, verzoekt bij de behandeling van agendapunt 7 "Voorstellen 
van afdelingen en centrales", sub H, I en J, aan het hoofdbestuur 
tot herbezinning over art. 33 lid 1 en alles wat daaruit volgt, 
zodanig dat de kandidaten in de kandidaatstellingsvergadering 
aanwezig kunnen zijn en aan de beraadslagingen kunnen 
deelnemen, doch dat bij de stemming over de plaatsen, alwaar 
haar/zijn naam genoemd wordt, zij/hij niet aan de stemming mag 
deelnemen. 

Toelichting: 

De gebruikte toelichting naar aanleiding van het voorstel van de 
afdeling Castricum (brief nr. 21436) onderschrijven wij volledig. 
Het vermelde advies hoofdbestuur geeft o.i. de indruk weer, dat 
men bang is om een hernieuwde discussie over dit onderwerp 
aan te gaan. 

Advies hoofdbestuur: 

Zie advies onder amendement Uithoorn. 

Motie afdeling Houten (brief nr. 23074) 

Punt I, afdeling Castricum, 

De afdeling Houten, in ledenvergadering bijeen, stelt voor, dat: 
... voorafgaande aan de eigenlijke kandidaatstellingsvergadering 
een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin alle 
kandidaten aanwezig zijn om met de leden van gedachten te 
kunnen wisselen. 

zie verder onder genoemd punt, 12.1 enz. 

Advies hoofdbestuur: 

Zie advies onder amendement Uithoorn. 

Motie op voorstel L 

Motie afdeling Uden (brief nr. 22981) 

De leden van de WD, bijeen in de 35ste jaarlijkse algemene 
vergadering op 19 en 20 maart 1982 te Venlo, dragen het 
hoofdbestuur op in elk geval vóór de 36ste jaarlijkse algemene 
vergadering met definitieve voorstellen te komen terzake van een 
public relations organisatie. 

Advies hoofdbestuur: 

Het voorstel om tot een public relations organisatie te komen 
werd door de 34ste jaarlijkse algemene vergadering reeds 
aanvaard. Door omstandigheden was het hoofdbestuur niet in 
staat op een eerder tijdstip aan de besluitvorming in deze 
vergadering op verantwoorde wijze gevolg te geven. Een p.r.
commissie is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen. 

Motie op voorstellenMen N 

Motie afdeling Doesburg (brief nr. 2311 0) 

De afdeling Doesburg, in vergadering bijeen op 27 januari 1982, 
verzoekt bij de behandeling van agendapunt 7 .. Voorstellen van 
afdelingen en centrales, subMen N, aan het hoofdbestuur een 
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herziening van de contributiestructuur te doen onderzoeken, 
alsmede tot uitvoering te komen tot één verkiezingsfondsactie 
per jaar, welke dan landelijk ondersteund dient te worden. 

Toelichting: 

Het huidige contributiesysteem is volledig gericht op de leeftijd 
van het lid. In de 34ste jaarlijkse algemene vergadering is hierop 
een uitzondering gemaakt betreffende leden, gebruik makend 
van de VUT. Andere categorieën, zoals WWV en WAO, hebben 
over het algemeen minder netto inkomen te besteden dan de 
VUT-leden. Daarom is het zinvol een gedeeltelijke koppeling van 
inkomen en contributie in te voeren. Uitbreiding van het aantal 
lid-categorieën lijkt ons gewenst, b.v. van 91-95 naar 91-98, te 
verdelen als volgt: 

91 ongewijzigd 
- 93 leden van 27-55 jaar 

95 ongewijzigd 

- 97 per afdeling per lid op te 
geven minimum contributie 

- 92 ongewijzigd 
- 94 ongewijzigd 
- 96 lagere 
inkomenscategorieën {WWV
WAO) ad/35,-
- 98 leeftijd 55-65 jaar ad 
/50,-

De inzamelingsacties voor de verschillende verkiezingstondsen 
dienen via een vast tijdschema aan de afdelingen en centrales 
vooraf kenbaar gemaakt te worden, met een maximum van 
éénmaal per jaar. 
- 1 x per vier jaar afdelingskas t.b.v. gemeenteraad, 
- 1 x per vier jaar kamer-/ondercentrale t.b.v. provinciale staten, 
- 2 x per vier jaar landelijk secretariaat t.b.v. zowel de Tweede 
Kamer- als ook de Europese verkiezingen. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur ontraadt deze motie. De reglementaire 
minimumcontributie is reeds betrekkelijk laag. Bovendien laat het 
huishoudelijk reglement verschillende mogelijkheden open voor 
gehele of gedeeltelijke dispensatie. Er bestaat thans een 
vrijwillige koppeling van inkomen en bijdragen aan de partij. Deze 
koppeling verplicht te stellen, zonder directe noodzaak, moet 
worden ontraden. 

Bespreking beleid hoofdbestuur 
(punt7) 

Motie kamercentrale Gelderland {brief nr. 22838) 

De kamercentrale Gelderland, in vergadering bijeen op 12 januari 

te Arnhem, 
overwegende 
- dat voor de koersbepaling van de VVD de discussie in de partij 
over politieke onderwerpen van wezenlijk belang is; 
- dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 20 en 21 
april 1979 te Breda een motie van de kamercentrale Gelderland 
is aanvaard, waarbij om de organisatie van ten minste één politiek 
congres per jaar is gevraagd; 
- dat in de afgelopen jaren de discussie over politieke hoofdlijnen 
voor de lange termijn is gevoerd tijdens de behandeling van het 
Liberaal Manifest en tijdens deelcongressen over specifieke 
onderwerpen; 
- dat de discussie over politieke hoofdlijnen voor de korte termijn 
niet beperkt kan worden tot de ontwerp
verkiezingsprogramma's, éénmaal in de vier jaar; 
- dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van de 
VVD op 11 en 12 december te Hattem door de voorzitter een 
politiek congres voor het najaar van 1 982 is aangekondigd; 

verzoekt de algemene vergadering van de VVD, in vergadering 
bijeen op 19 en 20 maart 1982 te Venlo: 
1. aan de leden van de VVD te doen aanbieden als richtlijnen 
voor de discussie tijdens het politieke congres in het najaar van 
1982 en in de navolgende jaren: 
a. door het hoofdbestuur voor te bereiden discussiepunten over 
politieke onderwerpen, van belang voor de korte en de lange 
termijn; 

b. de conclusie die ter afsluiting van in de toekomst te houden 
deelcongressen over specifieke onderwerpen geformuleerd 
worden; 
c. de aanbevelingen van de partijraad naar aanleiding van de 
behandeling van de rapporten van de Teldersstichting; 
2. de leden van de VVD in staat te stellen inhoudelijke 
amendementen op voornoemde uitgangspunten voor de 
discussie in te dienen om aldus tot zinvolle discussie en 
weloverwogen meningsvorming te komen; 
3. een lid van het dagelijks bestuur van de VVD te belasten met 
een organisatie van dit politieke congres; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

In een periode waarin de overheid en derhalve ook de politieke 
partijen zich bezighouden met vrijwel alle facetten van het 
maatschappelijk leven mag de meningsvorming in een zichzelf 
respecterende politieke partij niet ontbreken. 
Het lidmaatschap van een politieke partij als de WD houdt in, dat 
de leden het recht hebben om de politieke koers- en 
plaatsbepaling mede richting te geven. Door van dit recht 
daadwerkelijk gebruik te maken, kunnen de leden beter 
participeren in de politieke meningsvorming. 
Voor onze volksvertegenwoordigers is het bovendien van het 
grootste belang te weten, dat zij in hun stellingname ten aanzien 
van de diverse onderwerpen gedragen worden door een 
weloverwogen meningsvorming binnen de partij waartoe zij 
behoren, zonder dat hun verantwoordelijkheid als gekozen 
vertegenwoordiger overigens wezenlijk kan worden aangetast. 
De deelcongressen over specifieke onderwerpen en de 
behandeling van de rapporten van de Teldersstichting door de 
partijraad vormen een goede voorbereiding tot het politieke 
congres. De uitkomsten van de daar gevoerde discussies hebben 
voor de meningsvorming in de partij echter nog geen status. Zij 
verdienen het derhalve organisatorisch hun plaats te krijgen. 
Als afronding van de politieke meningsvorming binnen de partij 
voorziet een jaarlijks politiek congres van de algemene 
vergadering, op de vooromschreven wijze, in een blijkens de in 
1979 aanvaarde motie door de leden gevoelde behoefte. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur heeft reeds gevolg gegeven aan het 
organiseren van een algemene vergadering ter bespreking van 
politieke aangelegenheden in 1982, en wel op 10 en 11 
december. Het is ook de bedoeling dat in principe in komende 
jaren te herhalen. Naar de mening van het hoofdbestuur is het 
echter volstrekt ongewenst politieke onderwerpen, die reeds op 
de partijraad uitgebreid besproken zijn {zoals behandeling van 
rapporten van de Teldersstichting), opnieuw aan de orde te 
stellen in de algemene vergadering. De betekenis van de 
behandeli.ng in de partijraad zou daar ernstig onder lijden; 
bovendien is het voor de algemene vergadering weinig 
interessant om dezelfde onderwerpen nogmaals te behandelen. 
Het hoofdbestuur stelt zich voor de keuze van de onderwerpen 
voor partijraad en algemene vergadering zorgvuldig af te . 
stemmen op de mogelijkheden van een optimale behandeling 
in deze twee organen. 

N.B. Het Jaarverslag 1981 van het hoofdbestuur en de rekening 
en verantwoording en het jaarverslag 1981 van de 
penningmeester zijn inmiddels toegezonden aan de besturen van 
afdelingen en centrales. 
Overige belangstellenden kunnen het Jaarverslag van het 
hoofdbestuur bestellen door f 10,- over te maken op 
postgirorekening nr. 40.18.232 t.n.v. VVD-informatierekening, 
onder vermelding "34ste Jaarverslag". 
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"Gebrek aan besluitkracht bij 
het nieuwe Kabinet" 

Algemene Beschouwingen 
in Eerste Kamer 
Op een laat tijdstip, maar 
daarom niet minder interessant, 
hield de Eerste Kamer haar 
Algemene Beschouwingen. 
VVD-fractievoorzitter, Dr. G. 
Zoutendijk, begon zijn speech 
met de opmerking dat een 
objectieve analyse van de 
verkiezingsuitslag niet leidt tot 
het Kabinet wat er nu zit. 
Zoutendijk zei dat hij dit CDA
PvdA-D'66 Kabinet kritisch en 
constructieftegemoet wil treden. 
Wel betreurde hij het, dat het 
gebrek aan een duidelijke visie 
en besluitkracht van dit nieuwe 
Kabinet té opvallend is. 
Volgens de voorzitter van de 
VVD-Eerste Kamerfractie dierzt 
het sociaal-economisch beleid 
gericht te zijn op herstel van de 
winstgevendheid van het 
bedrijfsleven en het terugdringen 
van consumptieve 

. . overheidsuitgaven. 

·.·. Werkverschaffing op korte termijn ten 
·.·. koste van een evenwichtig economisch 

herstel wordt door de VVD afgewezen. 
·.·. Zoutendijk wil de grondslagen van de 
? verzorgingsstaat handhaven. Hij acht 
~~~~: het daarom gewenst dat het 
· · bedrijfsleven weer voldoende sterk 
f wordt om de financiering van 

~J ::a~:~~=~~~~iJ~:k~~l~~:~l:~ing veilig 
~ te stellen. 
~ Het beleid van het Kabinet Van Agt
~ Wiegel van ombuigingen, 

~ 
~ 
I 

investeringsstimulansen en verbetering 
van het ondernemersklimaat zal met 
kracht moeten worden voortgezet. 
Geforceerde nivellering werkt 
averechts en wordt door de VVD dan 
ook afgewezen. 
Kritiek had de Eerste Kamerfractie op 
de onvoldoende belangstelling van het 
nieuwe Kabinet voor de door de VVD 
ingediende werkgelegenheidsplannen, 
in het bijzonder die welke meer werk 
voor jongeren beogen. 

Vernieuwing 

Veel aandacht schonk Zoutendijk aan 
het feit dat de overheid in de eerste 
plaats de voorwaarden moet scheppen 
waardoor vernieuwing van het 
bedrijfsleven kan plaatsvinden. Het 
gehele beleid zal doordrongen moeten 
zijn dat voor de toekomst van ons land 
een krachtig bedrijfsleven, dat tot 
internationale concurrentie in staat is, 
absoluut noodzakelijk is. 
De slechte economische situatie mag 
niet leiden tot minder aandacht aan 
behoud van milieu en natuur, aan 
voortgang van de emancipatie en aan 
de verbetering van de positie van de 
culturele minderheden. 
De overheid moet, zo zei Zoutendijk, 
een actiefbeleid voeren wat betreft de 
informatisering van de samenleving en 
daarbij speciale aandacht schenken 
aan die toepassingen van informatica 
en micro-electronica die als 
maatschappelijk nuttig worden ervaren 
en minder eenvoudig van de grond 
komen. Als voorbeelden noemde hij 
apparatuur voor energiebesparing, 
vindingen ter vermijding van vuil werk 
en onderwijstoepassingen. De 
voorzitter van de VVD-Eerste 
Kamerfractie drong aan op actieve 
deelname aan het Viditel-project om zo 
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het succes van dit nieuwe medium te 
kunnen bespoedigen. Zoutendijk zette 
zijn eigen woorden kracht bij door 
ervoor te zorgen dat zijn tekst op 
datzelfde moment voor alle Viditel
abonnees zichtbaar was op het tv- scherm. 

Energie 

Bij deze Algemene Beschouwingen 
maakte Zoutendijk ook van de 
gelegenheid gebruik om te pleiten voor 
een zorgvuldige afweging van de voor
en nadelen van kolen- en kernenergie. 
Zo'n afweging dient eerlijk te zijn met 
betrekking tot de milieu- en 
veiligheidsrisico's. De volgens vele 
deskundigen belangrijk lagere prijs van 
kernenergie kan daarbij, gezien de 
noodzaak van kostenverlaging in het 
bedrijfsleven, een belangrijke 
overweging zijn. 
De VVD in de Eerste Kamer wijst een 
mediabeleid dat zich ten doel stelt de 
macht van de omroeporganisaties te 
handhaven af. Wat betreft nieuwe 
media moet er ruimte zijn tot 
experimenten, waarbij commerciële 
organisaties zoals de pers en 
uitgeverijen niet mogen worden 
uitgesloten. 

Polen 

De machtsgreep in Polen toont weer 
eens aan, zo zei Zoutendijk, dat het 
communistische systeem politiek, 
sociaal en economisch gezien verstard 
is en elk aanpassingsvermogen 
ontbreekt. Gezien de agressiviteit van 
de Sovjet-Unie blijft het voor West
Europa van vitaal belang om in de 
NAVO samen te werken aan een zo 
sterk mogelijke verdediging. Ons land 
zal daarbij aan zijn internationale 

.. 

.. 
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verplichtingen moeten voldoen, ook 
wat nieuwe wapens betreft. 
De Verenigde Staten blijven onze 
belangrijkste bondgenoot. Het 
heersende "Anti-Amerikanisme" wijst 
de VVD af. 
Tot slot van zijn rede zei Zoutendijk 
iets wat in de pers werd opgepakt als 
het meest opmerkelijke uit zijn 
bijdrage: "Als de PvdA weer realistisch 
is geworden volgens eigen zeggen, dan 
moet samenwerking tussen liberalen en 
redelijke socialisten mogelijk zijn". 
Merkwaardig datjuist die passage zo'n 
aandacht kreeg, in feite is dit standpunt 
altijd al door de VVD ingenomen. Te 
vrezen valt echter dat dit moment nog 
niet zeer binnenkort te verwachten is. 

Justitie 

Aansluitend aan deze Algemene 
Beschouwingen werd in de Eerste 
Kamer de begroting van Justitie 
behandeld. Onze woordvoerder mr. ir. 
H. Heijne Makkreel vroeg zich daarbij 
af of het niet beter zou zijn om de 
zogenaamde totaalweigeraars pas na 
hun gerechtelijke veroordeling te 
arresteren. 
Verder wilde Heijne Makkreel weten 
waarom mensen die het 
spoorwegverkeer in gevaar brengen, 
zoals onlangs in de Noordelijke 
provincies, nu juist niet worden 
gearresteerd. 
Tenslotte vroeg hij aandacht en 
inspanning voor het bestrijden van de 
ontduiking van belastingen en sociale 
premies. Daarbij wilde de senator 
vooral maatregelen om het aanpakken -
van zeer grote zaken mogelijk te maken. 

Politieke adviseurs 

VVD-senator mr. J. G. C. Wiebenga 
pleitte voor een duidelijke 
standaardregeling voor de 
bevoegdheden en de rechtspositie van 
de politieke adviseurs die de ministers 
aantrekken. Er is de laatste tijd grote 
onduidelijkheid ontstaan over het 
fenomeen politiek adviseur en "het 
Kabinet heeft er een warwinkel van 
gemaakt," aldus Wiebenga. 

Door 
Henk 
Krol 
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Tien vragen met betrekking 
tOt kernbewapening 

In de discussies rond de 
kernbewapening keren steeds 
dezelfdevragen terug. In 
overleg met enige VVD-leden 

.· o.m. uit de defensiecommissie, 
-die geregeld spreekbeurten op 
dit terrein. vervullen, heb ik de 
JO meest voorkomende -vragen 
geselecteerd. De goede 
·gedachte om middels vragen 
èn antwoorden het VVD
standpunt in deze -zoals 
verwoord in het 
verkiezingsprogramma -
uitgebreid toe te lichten, is 
afkomstig van de 
subcommissie Oost-West van 
de commissie buitenland. 
· Jtbor de zeer gefnteresseerde 
lezers op het gebied van vrede 
en veiligheid heb ik aan het 
eind van dit artikel een drietal 
brochures vermeld. 

Tom van Bernmelen 
Secretaris buitenland 

1. Zijn de NAVO-kernwapens een 
beilreiging van de veiligheid? 

Integendeel. Nederland en andere 
Westeuropese democratiel!n worden 
door de NAVO beschermd tegen de 
grote militaire macht van de Sovjet
Unie. Dat is noodzakelijk omdat de 
Sovjet-Unie volgens haar ideologie het 
communisme wil verbreiden en de 
Westeuropese landen in haar 
machtssfeer wil brengen. Sinds het 
begin van de Tweede Wereldoorlog 
heeft de USSR een groot aantal 

· Europese staten onder de voet gelopen. 
tn totaal zijn 116 miljoen Oost
Europeanen door het Kremlin 
onderworpen. Helaas zijn de gevolgen 
daárvan onherroepelijk, zoals pas weer 
in Polen is gebleken. 
De Sovjet-Unie heeft een grote militaire 
overmacht over West-Europa, zowel in 
gewone (conventionele) wapens als in 

kernwapens. Daarom hebben de Wesh ) 
Europeanen een bondgenootschap met 
de Verenigde Staten gesloten. 
Wij kennen al!en de hoofdr~gel van de 
binnenlandse politiek: grote macht leidt 
vaak tot machtsmisbruik. Om dat te 
voorkomen moet macht door 
tegenmacht in evenwicht worden 
gehouden. Dat geldt ook, juist vooral, 
in de buitenlandse politiek. 
In het tijdperk van de kernwapens kan 
de Russische kernmacht alleen maar 
door kernwapens worden 
geneutraliseerd. Oe kernwapens van de 
NAVO dienen dat doeL Zij 
veroorzaken géén oorlog, maar 

. voorkomen die juist. De Sovjet-Unie 
beseft dat zij West-Europa niet kan 
bedreigen of aanvallen zonder zelf 
grote risico's te lopen. 
Het feit, dat wij sinds 1945 geen oorlog 
in Europa hebben gehad ondanks de 
grote conflicten om Berlijn, de deling 
van Duitsland, de Hongaarse opstand 
en andere crises, is vooral te danken 
aan twee dingen: 
· de aanwezigheid van de VS in 
Europa; 

de kernwapens van de NAVO. 

Il. Wat moet er volgens de VVD 
aan het probleem van de 
kernwapens gedaan worden? 

De VVD is voor wapenbeheersing en 
voor tweezijdige ontwapening waar dat 
mogelijk ~s. Er zijn te veel kernwapen, 
op de wereld. De VVD vindt dat we 
voor onie verdediging binnen de 
NAVO minder afhankelijk moeten 
worden van kernwapens. Blijvende 
vermindering van aantallen wapens is 
alleen te verwachten als het Westen 
goede en controleerbare afspraken 
maakt met de Sovjet-Unie over. 
wederzijdse, evenwichtige 
verminderingen. De VVD vindt pan 
ook dat de besprekingen die nu aan de 
gang zijn tussen Amerika en Rusland 
de enige manier is om de aantallen 
kernwapens in Europa te beheersen. 
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UI. Vindt de VVD de afschrikking 
middels kernwapens ethisch 
verantwoord? ' 

Helaas is het zo dat in de praktijk van 
het leven het verkeer tussen mensen 
onderling èn tussen landen onderling 
niet alleen is gebaseerd op ethische 
normen. Terwijl we moeten constateren 
dat in vele delen van de wereld zich nog 
altijd lokale oorlogen voordoen, 
hebben zich daarentegen sedert de 
Tweçde Wereldoorlog in Europa geen 
gewapende conflicten meer 
voorgedaan. De VVD is ervan 
overtuigd dat de bestaande vrede in 
Europa in belangrijke mate te dànkenis 
aan een geloofwaardige 
bondgenootschappelijke defensie
inspanning, die be(lntwoordde aan het 
hoofddoel va,n de NAVO, te weten het 
voorkomen van oorlog. Dat doel is 
gedurende de laatste 36 jaar in niet 
geringe mate bereikt door een 
machtsevenwicht, waarin kernwapens 
een rol vervulden. 

IV. Waarom is de VVD 
tegenstander van éénzijdige 
kernontwapening? 

Het éénzijdig nucleair ontwapenen tast 
het machtsevenwicht aan. In dat geval 
behoort het uitbreken van een 
gewapend conflict tot de reële 
mogelijkheden. De gedachte dat van 
éénz.ijdige ontwapening eengoede 
voorbeeldwerking zou uitgaan is een 
illusie gebleken. 
Daarnaast kunnen éénzijdige stappen 
de in gang zijnde onderhandelingen 
tussen Rusland en Amerika in gevaar 
brengen. 
Uit het bovenstaande blijkt dat het 
effect van éénzij di ge ontwapening 
grote risico's in zich bergt, die door de 
voorstanders van dat standpunt niet 
voldoende worden onderkend. 
Het verminderen van het aantal 
kernwapens in de wereld is daarom 
alleen doeltr4]èndtè realiseren dopr 
gelijktijdige tweezijdige ontwapening. 



V. Al die onderhandelingen tussen 
Rusland en Amerika hebben toch 
alleen maar méér kernwapens 
opgeleverd? 

De onderhandelingen hebben de groei 
van de wapenarsenalen weten te 
vertragen. Ook zijn er verdragen 
gesloten over het afzien van bepaalde 
soorten wapens. De ondt;rhandelingen 
zijn zeer zinvol geweest. Ze hebben 
helaas niet kunnen voorkomen dat het 
aantal kernladingen in Oost en West is 
gegroeid, maar ze hebben wèl kunnen 
voorkomen dat er ook een onbeheerste 
kernwapenwedloop is ontstaan. Ze 
hebben óók gezorgd dat het 
wantrouwen over en weer wat is 
verminderd. Het probleem is dat we in 
de wapenbeheersing (het in de hand 
houden van de bewapening) niet verder 
kunnen gaan dan dat waarover de 
landen die met elkaar onderhandelen 
het eens kunnen worden. Daarom is het 
zo belangrijk dat Amerika en Rusland 
nu serieus met elkaar spreken in 
Genève: dàt zijn immers vèruit de 
belangrijkste kernwapenlanden ter 
wereld. De ervaring heefi geleerd dat de 
Russen harde en zakelijke 
onderhandelaars zijn, maar ze lijken 
zich aan éénmaal gemaakte afspraken 
te houden. Een probleem bij de 
wapenbeheersing is wèl, dat de Sovjet· 
Unie tegen inspectie ter plekke op de 
naleving van de afspraken is. 

VI. Wordt de Russische bedreiging 
van Europa niet sterk overdreven'! 

De Sovjet-Unie heeft sinds 1939 een 
groot aantal staten in Oost- en 
Centraal-Europa onder de voet 
gelopen. Onlangs is daar Afghanistan 
aan toegevoegd. De USSR heeft haar 
invloed indirect ook over Cuba, 
Vietnam, Ethiopië, Zuid· Yemen, 
Angola en andere landen uitgebreid. 
De VVD vindt dat over de bedreiging 
van Europa door de Rusische 
bewapening eerlijk, maar zonder 
overdrijving moet worden gesproken. 
Het is niet zo dat West-Europa nu zo 
maar door de Russen onder de voet zou 
kunnen worden gelopen. Toch moet 
erkend worden dat in de jaren zeventig 
de Russische bewapening wel 
opvallend veel sterker en beter is 
geworden, terwijl de bewapening aan 
onze kant min of meer op hetzelfde peil 
is gebleven. 

VII. Heeft Nederland eigentijk wel 
invloed binnen de NAVO als het 
over kernwapens gaat'! 

In de NAVO kan geen enkel besluit 
worden genomen als één van de landen 
het er niet mee eens is, of dit nu 
Nederland of Amerika is. Omdat 
Nederland een aantal kernwapentaken 
heeft, zijn wij lid van de zgn. Nucleaire 

Plàngroep. In die groep worden 
belangrijke beslissingen over 
kernwapens voorbereid. Zou 
Nederland alle kernwapentaken 
afstoten, dan zouden we geen lid meer 
van die groep zijn, en daarmee zouden 
wij aan de zijlijn komen te staan bij het 
kernwapenbeleid binnen de NAVO. 
Ons lidmaatschap van de Nucleaire 
Plangroep is de beste manier om eraan 
mee te helpen dat we minder. 
afuankelijk worden van kernwapens en 
dat onze bondgenoten geen 
beslissingen nemen die onze veiligheid 
betreffen zonder dat we erbij zijn. 

VIII. Waarom vindt de VVDdat 
Nederland het zgn. dubbelbesluit 
van 1979 in zijn geheel moet 
uitvoeren? 

Het zgn. NAVO-dubbelbesluit van 
1979 voorziet in plaatsing in Europa 
van 572 nieuwe kernraketten. indien de 
Sovjet-Unie niet bereid is de genomen 
ruim drievoudige voorsprong op het 
gebied van de middellange 
afstan.dswapens (SS-20!) te 
minimaliseren. 
Om het doel van evenwichtige 
tweezijdige wapenvermindering te 
bereiken, is saamhorigheid binnen het 
bondgenootschap van het grootste 
belang. Indien Nederland bij voorbaat 
zich uitspreekt tegen eventuele 
plaatsing van de nieuwe raketten, 
verzwakt het daarmee de Westerse 
onderhandelingspositie in het 
wapenbeheersingsoverleg; een overleg 
datjuist plaatsing van die wapens wil 
voorkomen. De VVD hoopt dat de zgn. 
nul-optie kan worden bereikt. Deze 
beoogt de volledige uitbanning van 
kernraketten voor de middellange 
afstand in Europa. Het behalen van een 
dergelijk resultaat zou een grote stap 
voorwaarts in de vermindering van de 
omvang van de kernbewapening 
kunnen betekenen en daarmede een 
belangrijke groei van het wederzijdse 
vertrouwen tussen Oost en West 
kunnen inluiden. 

IX. Wat vindt de VVD van een 
kernwapenvrij Europa? 

De discussie over een kernwapenvrij 
Europa kan pas worden gevoerd na de 

volledige uitbanning van middellange 
afstandstaketten in Europa aan beide· 
zijden. Het daarna streven naar èen 
kernwapenvrij Europa vormt alsdan 
een nieuwe doelstelling. Wel dient te 
worden gerealiseerd dat in die situátîe · 
een nieuw, niet nucleair, · 
machtsevenwicht zal moeten ontstaan. 
Gezien de huidige 
krachtsverhoudingen op conventioneel 
gebied binnen Europa zal dat voor het 
Westen een belangrijke (met name 
financiële) krachtsinspanning vergen. 
Ook in een kernwapenvrij Europa zou 
de USSR echter nog over een groot · 
arsenaal kernwapens in niet-Buropees 
Rusland (achter de Oeral) beschik leen. 
Daarom is een kernwapenvrij Europa 
nog niet hetzelfde als een veilig Europa. 

X. Vindt de VVD dat Nederland 
atoomtaken kan afstoten? 

De VVD vindt op de eerste plaats dat 
Nederland een fair aandeel moet 
nemen in de krachtsinspanning ~an de 
Westerse democratieën ter verzekering. 
van vrede en vrijheid. Daar boort een 
aantal kernwapentaken bij. Waar het 
mogelijk is er een afte stoten, omdat 
deze door conventionele wapens 
kunnen worden overgenomen, moet 
dat serieus worden overwogen. Wel 
dient men te beseffen dat de kosten van 
vervangende, moderne conventionele 
wapens vaak veel hoger zijn. 
Voorwaarde is bovendien dat wij niet 
op eigen houtje atoomtaken afstoten 
maar daarover eerst uitgebreid met 
onze bondgenoten praten en tot 
overeenstemming komen. 

Brochures 

I. Vrijheid, Vrede en Defensie, 
vragen en feiten, opstellers: Ramaer, 
Budel, De Vries en Ziek, verkrijgbaar 
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Oproep sprekers BMD 

De Brede Mutlebappelijke Discussie 
cmreaeqie zal au binnenkort van 
lt.art pan.~ verwachten valt, dat er/ 
llij versebillende IOOI1ell bijeenkoml'ten 
eea beroep pdullpat worden op de 
VVD (bij het landelijk secretariaat of 
bij een afdeling) om een spreker op dat 
tcmia te leveren. Veelal zal het pan 
om deelname aan een fonundiscuuie 
mot repreeentanten van andere 
Btlominaen. 
ldboewel betaantal aanvrasen 
voJstrekt niet te ramen valt, maatoch 
wrwacbt worden, dat dit er meer zuBen 
zijD dan waarde daarvoor 
aanspreekbare Tweede en Eerste 
Kamerleden en leden van de 
Baeqjecommisaie op in kunnen pan. 
Daarom wil het hoofdbestuur 
overpan tot het vormen van een 
BoeraiHPrekenpool gedurende de 
periode van de BMD. 
laclieD u tenmillate een redelijke kennis 
van eneqievraaptukken hebten 

1 . bereid bent om een aantal keren voor 
de VVD als spreker op te treden, dan 
wordt u verzocht zich aan te melden 
10Cil' deze apretenpool (Mej. A. 
Luybea,tel.:070 614121.) 
U zult dan Uitlenodiad worden voor 
.-bijeenkomst van één avond om de 
eaerpproblematielt te bespreken met 
01111 aantal datuDdiaen. tevens krijgt u 
IChrlftelijk informatiemateriaal over de 
VVD-""''inaname op een croot aantal 
cJeelterreiDOD van deze problematiek. 
Alt daar aanleidina toe bestaat 
oatvanat u in de loop van de tijd nos 
UDYUDead informatiematenaal 
Uiteraard afhaDkeiijk van de 
aan~n daartoe zult u door het 
laaddijll aecretariaat of door een 
bmen:cntrale ofat'delinpbestuur 
aevruad worden de VVD op 
eneraiebüeenkomaten te~ 
Voorzover de daardoor ontstane 
reilkosten aiet door de orsan-toren 
van de bijeenkomst versoed worden, 
zullen deze door de VVD secirasen 
wordea. 
Alboewel aiet iedereen cmrtwsd 11 van 
het nutvan de BMD is het toch 
duidelijk, dat een aoec1e deelname 
eraaa vanwt VVD-krins bepaald van 
potc hetekcnls ia voor de uit de BMD 
te trekken conclusies. Afwczisheid van 
deltem van cleclnemers met een 
liberale achterarond zou immers tot 
... oaaewenate~disheid leiden. 
All um de termen valt om deel te 
llllbell, dan doet bet hoofdbeatuur een 
drinpnd beroep op u ZJcb op teseven 
voor deze acuviteit. 

'f. Thalhammer 
HCI'eltlri3 _,.de organisatie 

' 

Schamel 

Ben het hartgrondig eens met de heer 
Rogier te Apeldoorn over het blad" Vrijheid 
en Democratie". Graag een nieuwe opzet. 
Dit is te schamel. 

Ontwapening 

J. Cornelissen 
Hilversum 

Een land dat medeverantwoordelijk is voor 
onderdrukking van een volk en dat de 
mensenrechten: vrijheid van meningsuiting 
en akkoorden van Helsinki vertrapt (zoals 
bijv. de USSR dat doet) zal echt niet 
vertederd zijn door eenzijdige 
ontwapeningsstappen van een onbeduidend 
,,gidslandje" (Nederland) binnen een 
andere militaire bondgenootschap. 
Exclusief denken vanuit getuigenispolitiek 
zonder oog voor moehtspolitiek leidt alleen 
tot illusiepolitiek. Door dat in te zien moak 
je echt geen misbruik van de gevoelens over 
de situatie in bijv. Polen of Afghanistan, 
zoals sommige IKV -aanhangers willen 
suggereren, maar duifje juist de realiteit 
onder ogen te zien. 

Schande 

Anita Graveldonk 
Breda 

Ook een gewone huisvrouw kan haar 
bedenkingen hebben t.a.v. deze tijd. Het is 
namelijk een schande dat het in Nederland 
mogelijk is te demonstreren tegen alles wat 
men niet zint. Niet het demonstreren, maar 
het eruit voorvloeiende blokkeren en in 
brand steken en op die wijze zoveel 
onkosten maken, die weer via ons 
belastinggeld moeten worden betaald. 
Ik vraag me qf wie het vervoer betaalt van 
deze meestaljongere demonstranten zodat 
ze overal heen kunnen om een rel te maken. 
Ze bedenken ook niet dat Nederland lid is 
van de NAVO en dat ons land de 
verplichting heeft de regels van die club na 
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De inhoud van 
deze rubriek valt niet 
onder de redactionele 
verantwoordelijkheid. 

De redactie behoudt 
zich het recht voor 
te lange brieven 
in te korten. 

te komen en te eerbiedigen. Munitie- of 
andere transporten door ons land prettig of 
ongewenst, dat moet en de oppositie 
hiertegen is absurd en dom. We moeten er 
niet aan denken onder Russische bezetting 
te komen. Laat die demonstranten maar 
eens in Ruslandgaan demonstreren. Ik 
denk dat ze dan gauw genezen zijn. 

Amelisweerd 

P.A. ten Hove- Visser 
Hattem 

Zoals het er nu voorstaat zal de A 2 7 door 
het landgoed Amelisweerd worden 
aangelegd en onze 2de Kamer-fractie is 
daar voor. Vele jaren strijd op zeer correcte 
wijze van de actiegroep tegen deze aanleg 
mag niet baten. 
Men moet eerst altijd zelfter plaatse gaan 
kijken. Welnu, is deze weg noodzakelijk? 
Beslist niet, evenmin als de A 19 door 
midden-De/fland. Andere motieven spelen 
blijkbaar een rol. 
Is de schade aan natuur en landschap 
onoverkomelijk? Ook niet. Als alles klaar is 
zal het best meevallen. 
Maar dat is het punt niet. Het punt is wel, 
wanneer trekken wij nu eindelijk eens de 
grens, tot hier en niet verder. Bij de 
behandeling van het Liberale Manifèst 
namen wij aan dat bij voortduring gestreefd 
moet worden naar een evenwicht tussen 
economie, ecologie en welzijn. Als de 
beslissing echter genomen moet worden 
kiezen wij steeds weer voor de economie in 
geld uitgedrukt en menen daarbij dat 
ecologie en welzijn zonder waarde zouden 
zijn, althans niet te meten in geld. Een 
struisvogelpolitiek. 
Men zal eens één keer de daad moeten 
stellen om natuur en landschap te bewaren 
om natuur en landschap zelve. Amelisweerd 
hadzo'n voorbeeld kunnen zijn. De zeer 
reé1e actiegroep had dat zeker verdiend . 

Dr. Remko E. de Maar 
DenHaag 
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JOVD ALKMAAR 
Op 8 maart spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in Taverne te Alkmaar. 
Aanvang: 20.00 uur. 

NEDERLANDSGENOOTSCHAPVAN 
LERAREN ARNHEM 
Op 13 maart neemt mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas plaats in een forum op de 
"mavo-dag" in hotel Haarhuis. Aanvang 
van de dag 10.00 uur en het forum vindt 
plaats om 11.30 uur. 

BREDERWIEDE 
Op 15 maart spreekt de heer drs. Ed. H.T. 
M. Nijpels in de Prinsennije te Giethoorn. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek 

CASTRICUM 
Op 8 maart spreekt mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas voor de Vrouwen in de VVD 
in restaurant Kornman, om 19.30 uur. 
Onderwerp: onderwijs. 

DENEKAMP 
Op 4 maart spreekt de heer H. P. H. 
Waalkens in zaal de Kul. Aanvang: 20.00 
uur. 

DEVENTER 
Op 22 maart spreekt de heer drs. L. M. L. 
H.A. Hermans in het Open Hof. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: algemene politiek. 

DOORN 
Op 15 maart spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk (hieraan voorafgaande spreekt de 
heer G. C. de Haan) in hotel Srnit. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: algemene 
politiek. 

ETTEN-LEUR 
Op 29 maart spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in rest. De Ruyterborg. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

:::: 's-GRAVENHAGE 
·.·. Op 5 maart spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
(: Nijpels tijdens een liberale koffietafel in V sociëteit "de Witte". Aanvang: 12.30-14.00 
Ó: uur. Onderwerp: actuele politiek. 

!_:::_::·.=•·.:::_:. ~:;~:.~~%~::~ ~'~~' L M do Boe< 
in Smugglers Inn. Aanvang: 20.00 uur. 

.·.·. Onderwerp: visie op wonen . 

..... 

:~.~ ... : .. ···:!i_ ... = ••• ··:: b~~~:'~~p~e~~~~~ ~~~~~~EN Wiebenga in café-rest. Boschhuis te 
Groningen. Aanvang: 20.00 uur. 

:=::: 
;::!: GRONINGEN 
~ Op 22 maart spreekt de heer dr. R. W. de 
~ Korte in het Tehuis. Aanvang: 20.00 uur. 

Onderstaand treft u de tournees aan die mevr. drs. N. Smit-Kroes en de heer H. Wiegel in het 

kader van de komende staten verkiezingen zullen gaan maken. 

Wiegel: 

datum: kc: 
5 maart Drenthe 
8 maart Z.-Holland 

12 maart Gelderland 
15 maart 's-Hertogenbosch 
22maart Tilburg 

Smit-Kroes: 

datum: kc: 
5 maart Dordrecht 
8 maart Groningen 

18 maart Haarlem 

De aanvang van de spreekbeurten is 20.00 uur. 

PUTTEN 
Op 8 maart spreekt de heer mr. drs. F. 
Bolkestein in "de Heerdt''. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: energievoorziening in 
breed verband. 

RIJSWIJK 
Op 5 maart spreken de heren Nijpels en 
Waterman in de Johanneskerk. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

HELLEVOETSLUIS 
Op 8 maart spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in de Veste. Aanvang: 20.00 uur. 

HENGELO 
Op 15 maart spreekt de heer mr. W. J. 
Geertsema in de IJsselzaal van rest. 
Coopenhaaghe. Aanvang: 20.15 uur. 

HOLTEN 
op 15 maart spreekt de heer drs. L. M.L. H. 
A. Hermans in rest. de Holterberg. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: algemene 
politiek. 

OMMEN 
Op 15 maart spreekt mr. F. Korthals Altes 
in hotel Stegeman. 

OC KRIMPENERWAARD 
Op 8 maart spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in de "Drie Maenen' te 
Ouderkerk a/d IJssel. Aanvang: 20.15 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

SOMEREN 
Op 26 maart spreekt de heer A. A.M. E. 
van Erp in gemeenschapshuis "de Ruchte". 
Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: 
jeugdwerkloosheid. 

STUDIECLUB THOMAS MORRIS 
TILBURG 
Op 8 maart spreekt de heer A. A. M. E. van 
Erp in de Korenbeurs. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: de achterkant van de Tweede 
Kamer. 

DISPUUT UTRECHT 
Op 12 maart spreekt de heer drs. G. M. V. 
v. Aardenne in sociëteit Veritas. Aanvang: 
20.00uur. 

plaats: 
Hoogeveen, Mauritshal 
Woerden, in "Het Arsenaal" 
Nijmegen, hotel Belfair 
Eindhoven, motel Eindhoven 
Breda, het Turfschip 

plaats: 
Poeldijk, in de Leuninkjes 
Delfzijl, Bowlingcentrum Den Bolder 
Amstelveen, cultureel centrum 

OCVLIETLANDEN 
Op 10 maart spreekt de heer dr. L. Ginjaar 
in hockeyclub Cartouche te Voorburg. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: algemene 
politiek, Zuid-Holland en milieu. 

VROUWENOC VOORNE PUTTEN/ 
ROZENBURG 
Op 5 maart spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in het verenigingsgebouw te 
Rockanje. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: vrijwilligerswerk. 

IJSSELSTEIN 
Op 22 maart spreekt mevr. E. Ver kerk
Terpstra in buurtcentrum De Basis. 
Aanvang: 20.30 uur. 

ZEVENBERGEN 
Op 8 maart spreekt de heer drs. D. J. D. 
Dees in hotel van de Hooft. Aanvang: 
20.30 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

ZUTPHEN 
Op 8 maart vindt er een debat plaats tussen 
drs. G. M. V. v. Aardenne (VVD), dr. ir. J. 
L. A. Jansen (BMD), dr. ir. L. H. J. 
Wachters (lid P.S.), drs. P.J. B. Wasser 
(AlE) in IBIS-hotel. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: energie. 
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Genieten vgn uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

,_ dat 't u schikt. ~ .-

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 

Dat biedt zoveel. méér Voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

alle denkbare voorzieningen·. bon in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. • 
O~u nu of in een The Deltona Corporatlon 

ongewoon. later stadmm van uw bunga- . . . . 
The Deltona Corporation - een low in Florida wilt gaan 3250 S.W Th1rd Avenue, Momt Flonda 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars- genieten, reserveer alvast r _____________________ , 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen. I Name .. ................. .. .............................. Ne!ftt I 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond I I 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg- I Address ....... ... ... .. ................................................. .. ..... 1 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. I City ..... .. ................... Country: Holland 1 

Obtain the J'roperty Report required by Federallaw and readit before signing anything.@ Ll Telephone (business) .................. ........... (home) ............................... ! 
No Federal agency has judged the merits or value, if any, of this property. AD 18226 ~;;;.;~~.71 --------- - -----------.J 

Na Frankrijk, Spanje, Engeland, Italië 

:k~~~~~~~d De Stipuncteur, 
acupunctuur 
zonder naalden. 

Deze revolutionaire franse vinding die 
geheel electronisch is, stelt u in staat deze 

meer dan 3000 jaar oude oosterse methode 
zelf thuis toe te passen. 
Wilt u meer weten vraag dan zonder enige 
verplichting brochure en kondities aan bij 
Gevalo bv, Antwoordnummer 60517 
5000 WB Tilburg (briefkaart zonder 
postzegel) 013 - 4 34 711 
Prijs 750,-- mklusief uitf:ebreide handierdingen verzendkosten. 
Eenvoudige betaling in termijnen. 
Bij geen sukses kan het apparaat worden geretourneerd 
waarna het betaalde bedrag wordt reruggestorc. 

Alleenverkoop voor Nederland. 

Er is ook ec::n professioneel apparaat speciaal 
voor artsen, fYsiotherapeuten, 
acupunctuurspecialisten, gediplomeerde 
schoonheidsspecialistes, sportmasseurs enz. 
Ook hiervan is dokumentatie voorhanden. 

DE BESTE MANIER 
OMCELDTE LENEN 

Een lening moet, in alle opzichten, voordelig voor u zijn. 
Bovo zorgt daarvoor. Want Bovo is een onafhankelijke 

maatschappij en heeft dus de keus uit veel verschillende 
leningen en hypotheken. Wij zoeken een lening, 

die precies bij u past. 
Waar u tevreden mee bent èn zult blijven. 

Persoonlijke leningen 

on 
handen 24x 36x 48X 60X 96x 

3.500,- 181,- 132,- 107,- - -
7.500,- 382,- 277,- 224,- 193,- 146,-

10.000,- 505,- 365,- 295,- 253,- 190,-
15.000,- 752,- 542,- 437,- 374,- 279,-
20.000,- 998,- 718,- 578,- 494,- 368,-
25.000,- 1244,- 894,- 719,- 614,- 457,-
30.000,- 1491,- 1071,- 861,- 735,- 546,-
35.000,- 1737- 1247- 1002,- 855,- 635-

Doorlopend krediet 

in afl. p/mnd. rente theor. in afl. p/mnd. rente theor. 
handen incl. rente % loopt. handen incl. rente % lob cl 

5.000,- 100,- 1,76 122 18.000,- 315,- 1,44 121 
8.000,- 160,- 1,60 102 20.000,- 350,- 1,42 121 

10.000,- 200,- 1,53 98 25.000,- 437,50 1,41 114 
13.000,- 260,- 1,49' 94 30.000,- 525,- 1,41 114 
15.000,- 262,- 1,44 124 35.000,- 625,- 1,41 114 

2e hYP< heken 
rn in 
handen 120x 180x 240x handen 120x 180x 240X 
15.000,- 248,- 206,- 185,- 30.000,- 483,- 399,- 357,-
20.000,- 326,- 270,- 242,- 40.000,- 640,- 528,- 472,-
25.000,- 404,- 334,- 299,- 60.000,- 1058,- 940- 898-

Voor alle leningen geldt: 
BEL BOVO 
05200.13807 

0 tussenliggende of hogere bedragen dan hier aangegeven 

geopend: 9.()0-21 .00 uur 

zi1n mogelijk. 

g g:;~ b~~;';J~J~g%k~~,:n~:s:::'ot.n.- of,.xatiekosten. 
0 rente is fiscaal aftrekbaar. 
0 kwijtschelding bij overlijden. 

BOVO B.V. Particuliere voorschotbank 
Emmastraat 7·7a 8011 AE ZWOLLE 
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Amigo Safety Nederland, Den Haag I Deltona Corporation, 
USA I Marcel Diederiks b.v., Den Haag I Fa. H. van Drie!, Eist 
I Dujardin, Leerdam I Injection Nederland, Hagestein I In 
't Silverhuys Juwelier Rikkoert b.v., Schoonhoven I Vakantie
boerderij Klein Oever, Balkbrug I Het Kasteel van Rttoon, Rhoon 
I Scheel Nederland, Hilversum I Schuytvlot, Montfoort I Sinke 
Komejan b.v. Makelaars o.g., Middelburg I Sinbad Tours, Eind
hoven I Solidcasa, Nunspeet I Walraven en Sax, Etten-Leur 

Kunst- & 
Antiekveilingen 
Taxaties 

Geveild worden: schilderijen, meubelen, porcelein, goud, zilver, ju
welen, bronzen enz. 

Kijkdagen: 11, 12, 13 en 14 maart van 10.00-16.30 uur. 
Catalogus verkrijgbaar aan de zaal à f 15,--. 

Met onze deskundige zilver en goud rostauraties kan 
ook u uw voordeel doen. 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT'S JUWELIERS BEDRIJVEN 
Haven 1 + 5 - Schoonhoven. 
Tel.: 01823 - 2651. 

.,In "t Silverhuys·· (Ook restaureren en verzilveren van 

cassettes e.a. artikelen.) 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Het Kasteel van Rhoon" 
" 
à la carte Restaurant 

Tevens zalen voor recepties, diner, vergaderingen etc. 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890)8896- 8884 

KLEIN - OEVER 
Zorgeloze pony-vakantie in mooie natuur: binnen en buitenmanege, 
zwembad. sport en (samen)spel, creatief bezig zijn, buitenritten e.d.: 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230 - 19204. 
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Wat 
doet 
u? 
Op 24 maart gaan de stemlokalen weer open. We gaan onze stem uitbrengen voor 
een sterke VVD-vertegenwoordiging in de Staten en indirect voor méér VVD
Eerste-Kamerleden. 
Op de cover ziet u onze mensen van de Landelijke Propaganda Commissie. Zij 
hebben samen met hun actieve medewerkers in de Kamercentrales er ontzettend 
hard aan getrokken. 
En nu vraag ik u: Wat doet u? 
Zelfs als u geen actieflid bent van de VVD zou ik ditmaal op u een beroep willen 
doen om juist voor deze verkiezingen, waarbij de betrokkenheid minder groot is 
dan bij de Kamer- of Gemeenteraadsverkiezingen, éven actief te worden. 
Ik vraag niet veel van u. 
Als u een open oog voor uw omgeving hebt, zult u mensen treffen, die misschien 
nog aarzelen om te gaan stemmen of die het echt niet belangrijk vinden. Probeer 
die VVD-gezinden te overreden die kleine stap naar het stemlokaal toch te 
maken. Kijk ook eens rond of er mensen zijn, die moeilijk ter been zijn, en neem 
ze dan mee. 
We hebben een programma om trots op te zijn, want het is realistisch. 
Wij hebben onze kiezers geen gouden bergen beloofd. Wij staan voor een goed, 
regeerbaar Nederland, waarbij we de economische teruggang gezamenlijk 
moeten aanpakken. 
We zijn duidelijk en eerlijk. 
De lood-om-oud-ijzer theorie hoor je binnen de VVD gelukkig niet. Méér 
stemmen geven nog altijd méér invloed. Ik hoop dat u zich de komende week zult 
inzetten, zodat deze verkiezingen een succes voor de VVD zullen worden. 

Jan Kamminga 



Het begon in een bomvolle 
zaal in Leeuwarden. 
Bijna 1000 mensen kwamen 
naar dit -figuurlijke
startschot van de VVD
campagne voor de 
Statenverkiezingen. Frans 
Steenmeijer, lijsttrekker voor 
deze verkiezingen in 
Friesland, opende met een 
voortreffelijk overzicht van 
wat de relatiefkleine VVD
statenfractie in Friesland had 
bereikt en daarna kwr:zm 
VVD-fractieleider Wiegel 
aan bod. Wiegel is 
ongetwijfeld onze meest· 
begaafde spreker. In 
eenvoudige taal schetste hij 
sober- met hier en daar een 
kwinkslag- hoe wij ervoor 
staan en hoe de regering bezig 
is. Een interview met de oud
vice-premier. 

De ene bezuinigingsronde na de andere 
wordt over ons land uitgestort. Eérst 
twee miljard extra, daarna 41/z miljard. 
Worden de mensen daar niet immuun 
voor? Wiegel: "Ik geloof dat de 
bevolking nog steeds bereid is een 
stapje terug te doen, maar het grote 
verwijt dat de VVD dit kabinet maakt, 
is dat men paniekvoetbal speelt. Dat 
men niet rustig rond de tafel gaat zitten 
om te proberen weloverwogen en 
eensgezind een goed plan te maken dat 
gericht is op economisch herstel. Dat 
zouden wij hebben gedaan. Deze 
regeringscoalitie doet dat niet. 
Via pers, radio en televisie bestookt 
men elkaar met cijfers. Het CDA wil 
vier miljard ombuigen, de PvdA 2 
miljard en D'66 heeft als Redelijk 
Alternatiefbedacht dat 3 miljard 
precies tussen 4 en 2 miljard in ligt, 
maar dat weet mijn zoontje van zes 

jaar die vier maanden op de lagere 
school zit ook al. Ik vrees dat door het 
loven en bieden, door dat ratjetoe van 
elkaar tegensprekende plannen het 
gezag van het kabinet verder terug 
loopt. En een kabinet zonder gezag redt 
het niet." 
Voor het verwijt van sommige 
regeringspartijen dat door het vorig 
kabinet te weinig is bezuinigd, ziet 
Wiegel geen enkele grond. "Toen wij 
met Bestek '81 kwamen, was de PvdA 
mordicus tegen. D'66 niet altijd, maar 
ook zij heeft samen met een kleine 
groep uit het CD A keer op keer willen 
knabbelen aan onze plannen. 

Misschien mag ik de stelling poneren: 
Als de plannen in Bestek '81 
ongeschonden waren aanvaard, 
zouden we nu in dit land een veel betere 
economische startpositie hebben." 

2 

Constructief 

Hans Wiegel is een geboren manager. 
Eerst bewees hij dat in de fractie. 
Daarna vier jaar op het departement 
van Binnenlandse Zaken en nu toont 
hij dat wéér als fractieleider. Toen de 
kaarten na een lange formatie waren 
geschud, verklaarde Wiegel dathij een 
constructieve oppositie zou gaan 
voeren·. Het kabinet legde echter keer 
op keer handzame ideeën van de VVD 
terzijde. "Maar toch blijft die 
constructieve oppositie mogelijk," 
verklaart hij, "omdat niet alleen telt wat 
in het parlement gebeurt, maar ook 
omdat onze bevolking heel goed kan 
zien welke partij zich constructief, 
zakelijk opstelt en welke partij niet. 
Onze ideeën over de 
ziektegeldkortingen zijn veel beter 



aangeslagen bij de bevolking. 
Het is triest dat men onze plannen niet 
heeft opgepakt. Ze waren veel 
redelijker. 
Mensen die lang ziek zijn, zouden door 
onze maatregelen niet worden 
getroffen. Door de regeringsplannen 
wél. Een Brandpunt-enquête heeft 
bewezen dat men meer voor onze 
plannen voelde. 
Hetzelfde geldt voor onze plannen met 
betrekking tot de jeugdwerkloosheid. 
Dat is zonder meer een van de 
allergrootste, diepstsnijdende 
problemen waar ons land voor staat. 
Onze fractiegenoot De Korte heeft een 
heel goed plan gemaakt. De juistheid en 
de onderbouwing van dat plan zijn als 
positief gewaardeerd. Toch heeft het 
kabinet- alleen maar omdat het van de 
VVD kwam - dit plan niet in 
beschouwing genomen. Ons standpunt 
is datjuist in een heel zware tijd als 
deze, partijen met elkaar moeten 
samenwerken en goede ideeën van 
anderen moeten overnemen. Ze niet uit 
partijpolitieke overwegingen moeten 
afwijzen. Wél zijn we blij dat het 
kabinet in ieder geval uitvoering heeft 
gegeven aan de gezamenlijke wens van 
VVD en PvdA om 5000 woningen 
extra te bouwen. Dat is goed voor de 
aanpak van de woningnood, maar ook 
voor de werkgelegenheid. Kortom, dat 
positieve oordeel spreek ik graag uit." 

Prestatieprikkel 

Door de VVD wordt al jaren, maar in 
het bijzonder de laatste maanden bij 
weer nieuwe bezuinigingsronden erop 
gehamerd dat verder nivelleren niet 
meer gaat. 

De heer Wiegel: "Natuurlijk kan het 
nog verder. Het is alleen de vraag of het 
verstandig is. Wij staan op het 
standpunt dat het met de nivellering 
afgelopen moet zijn. Daar winden we 
geen doekjes om. Als je ziet wat de 
geschoolde werknemer netto in de hand 
over houdt en welk bedrag iemand 
ontvangt die van een uitkering leeft, 
dan is er geen enkele prestatieprikkel 
meer. Wij vinden dat iedereen zich 
zoveel mogelijk in deze tijd extra moet 

inzetten. Vandaar dat we voor loon 
naar prestatie zijn, voor beloning naar 
verantwoordelijkheid. Als je echt 
economisch herstel wilt is verder 
nivelleren uit den boze. 
Wat de ambtenaren betreft, vindt de 
VVD dat als de werknemers een stapje 
terug moeten, de ambtenaren dat ook 
moeten, maar dubbel pakken daar zijn 
we tegen. 
De nivellering bij de ambtenaren is al 
zo ver voortgeschreden dat het voor de 
rijksoverheid zeer moeilijk wordt voor 
de allerbelangrijkste functies in het 
rijksapparaat nog geschikte 
kandidaten te krijgen. Deze mensen 
kunnen in het bedrijfsleven tweemaal 
zoveel verdienen. De kwaliteit van het 
overheidsbestuur is zeer belangrijk. 
Daarom kom ik tot de conclusie dat 
verdere nivellering moet worden 
afgewezen." 

Samenwerking 

Fractieleider Wiegel blijft een zo breed 
mogelijke samenwerking van de grote 
partijen bepleiten. De tegenwerking 
komt niet van de VVD maar uit de 
andere fracties. 
'Wij hebben bij de laatste twee 
kamerverkiezingen samenwerking 
tussen de Partij van de Arbeid en de 
VVD niet uitgesloten. We hebben 
gepleit voor een nationale aanpak, voor 
een kabinet bestaande uit alle grote 
partijen en daar behoort de PvdA ook 
bij. De PvdA heeft dat afgewezen. 
Tegen het vorige kabinet heeft zij 
onredelijke oppositie gevoerd. Zij heeft 
de kiezers van alles beloofd. Nu blijkt 
dat de ene belofte na de andere van de 
PvdA voos was. Verder is de 
argumentatie om de PvdA in de 
regering te halen en de VVD daar 
buiten te houden vooral door mensen 
als Lubbers van het CDA gebruikt; nl. 
dat alléén een kabinet met de PvdA en 
zonder de VVD zou beschikken over 
een breed maatschappelijk draagvlak. 
Een argumentatie die je zó van tafel 
kan vegen, want nog meer dan het 
vorig kabinet mist het huidige kabinet 
het vertrouwen van de sociale partners. 
De vakbeweging pakt dit kabinet en 
vooral de ministers van de PvdA 

Reny Dijkman 

harder aan dan ze ons deed. 
Daardoor is de PvdA in paniek 
geraakt, lopen socialistische kiezers 
weg en komen mensen die voorheen 
PvdA stemden nu rechtstreeks naar 
ons, o.a. de werknemers die hard willen 
werken en daarvoor een behoorlijke 
beloning willen krijgen. 
Ik denk dat de PvdA nog door een diep 
dal zal moeten, maar ik hoop wel dat 
áls dat gaat gebeuren - en ik zeg dat in 
ons land behoefte blijft aan een grote, 
socialistische arbeiderspartij - de 
catharsis ertoe zalleiden dat de 
barrière die de PvdA ten opzichte van 
de VVD heeft gelegd, zal worden 
doorbroken. · 
Wat het CDA betreft, is er in het vorig 
kabinet buitengewoon goed 
samengewerkt door CDA- en VVD
ministers. In belangrijke mate lag dat 
aan de Minister-President, die door zijn 
groepering geprest is in de richting van 
de coalitie die er thans zit. Ik denk dat 
de CDA-kiezers het liefst 
samenwerking tussen CDA en VVD 
zouden wensen. Ik hoop dat zij bij de 
statenver kiezingen dat signaal zullen 
geven." 

Gemangeld 

Weinig goede woorden heeft Wiegel 
over voor de rol van D'66. 
"Zij heeft een kabinet geblokkeerd dat 
beter zou hebben gepast bij de 
verkiezingsuitslag en dat een veel 
eensgezinder sociaal-economisch 
beleid had kunnen voeren, nl. een 
kabinetvan CDA, VVD en D'66. Nu
als beloning - wordt D'66 gemangeld 
tussen CDA en PvdA. Nu blijkt ook 
dat al die redelijke, vriendelijke 
verhalen, die D'66 vroeger in de kamer 
hield iets anders is dan echt inhoud 
geven aan het beleid. 
Kortom: D'66 een snel opgekomen 
komeet, zou over enige tijd best eens als 
veel kleinere groepering uit de stembus 
kunnen komen. Onze houding ten 
opzichte van D'66 is dat wij wel bereid 
waren en zijn om met D'66 samen te 
werken. Wij blokkeren niemand. We 
denken dat het in het belang van het 
land is als andere partijen de blokkades 
die zij hebben gelegd ook opheffen.'~ 



Jaren is hij voorzitter geweest 
van de Landelijke 
Propaganda Commissie 
(LPC). De rood-kloppende 
ader binnen de partij waarin 
alle kamercentrales een 
vertegenwoordiger hebben. 
Deze vertegenwoordig(st)ers 
zijn de mensen van het eerste 
én het laatste uur. Het eerste 
uur, omdat zij campagnes, 
acties, instructiedagen lang 
voor het tijdstip organiseren. 
Het laatste uur omdat zij 
vaak tot en met de nacht voor 
de verkiezingen op pad zijn 
om die VVD sterk te maken. 
Eénmaal per maand is het 
landelijk brainstormen en 
stoom afblazen in Utrecht. 
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,,Zet die&€ nou eens in het 
zonnetje'' 

Déze mensen, die het niet vanwege 
politieke baantjesjagerij doen, maar 
puur voor de zaak bezig zijn, vormen 
de ruggegraat van de partij. Nu ziet u 
de hele club in éénmaal op een 
groepsfoto. De harde, maar anonieme, 
werkers die een hele centrale op de been 
brengen als het moet. 
Terwijl de kruitdampen - veroorzaakt 
door de strijd over de twisten rond de 
samenstelling van de 
gemeenteraadslijsten -langzaam 
optrekken, zijn zij gewoon doorgegaan 
met de campagne. 
Eén voorbeeld. Onze man uit Utrecht: 

Hans Cramer van de Bogaard 
organiseerde bijvoorbeeld al in januari 
drie avonden voor zijn propagandisten 
in Doorn. Hij haalde per keer vier 
inleiders binnen, die voor een zaal van 
zo'n 80 man iets vertelden over hun vak 
en die probeerden in te springen op de 
vele vragen uit de zaal. Heel 
vakkundig, heel efficiënt opgezet. 
De anderen doen dat soort dingen ook. 
In rokerige zaaltjes zit men ook per 
Kamercentrale bij elkaar. Altijd met 
het uitgangspunt: hoe halen we het 
beste resultaat met onze inspanningen. 
Andere "veteranen" in de LPC als 

Rianne Kom brink, Rienk Oppedijk 
van Veen, Hein Waalkens, en anderen 
kunnen daar boekdelen over schrijven. 
Van dezt: club was het nu scheidende 
dagelijks bestuurslid Coos Combée 
voorzitter. Als geboren Rotterdammer 
-maar dat is hij vermoedelijk zelf al 
vergeten - en getogen Limburger deed 
hij dat met elan en een grote dosis 
gemoedelijkheid. 
DeLPC-vergaderingen zijn niet te 
vergelijken met welke andere 
vergaderingen in de partij dan ook. 
Hier zitten geen theoretici maar de 
"doeners". Op die landelijke 



bijeenkomsten woeden kleine 
orkaantjes en wordt ook veel gelachen. 
En dat aiJes was die laatstejaren 
"omarmd" door de grote 
gemoedelijkheid van de voorzitter, de 
Weerter wethouder en thans lijsttrekker 
voor de VVD te Weert, Combée. 
"Jongens en meisjes," kon hij op 
verhitte vergadermomenten zeggen, 
"laten we nou weer even de zaken op 
een rijtje zetten ... " en met een 
kwinkslag bracht hij de vergadering 
dan weer terug bij het uitgangspunt. 
DeLPC-ers hadden op verzoek van de 
redactie i.v.m. de foto-opnamen iets 
eigens van hun provincies 
meegebracht. Hein Waalkens kwam 
met een kist appelen binnen stappen. 
Bij de eerste worp van een appel naar 
een gretige LPC-er keek Coos 
bedenkelijk: "Er is al zoveel eiJende in 
de geschiedenis door één appel 
veroorzaakt .. .'"' merkte hij op. 
En- tegen mij- "Je moet niet mij, maar 
die LPC-ers eens in het zonnetje zetten. 
Ze zijn goud waard." Bij deze, Coos. 

Weert 

Op het industrieterrein in Weert is een 
steen in het gebouw van de sociale 
werkvoorziening ingemetseld met zijn 
naam erop. 
Het was het eind van een lange weg om 
458 geestelijk en lichamelijke 
gehandicapten een prettige 
werkvoorziening te geven op één 
plaats. De directeur, de heer Van der 
Baar, vertelde dat voordien de mensen 
op vijfverschilJende locaties zaten. 
Combée, als wethouder belast met de 
portefeuiiJe Sociale Zaken, 
Maatschappelijke Zorg en Welzijn 
heeft zich hiervoor sterk gemaakt. 
Om iets van Coos Combée te weten te 
komen, moetje naar Weert gaan. 
Kijken wat hij doet en wat hij al heeft 
gedaan. Even binnenvalJen bij de 
bejaardensoos 's middags, waar men 
van heinde en ver voor komt voor 
handenarbeid of om gezeiJig een 
kaartje te leggen. En een bezoek aan de 
prachtige Sint Martinus (haiJen) kerk, 
de trots van Weert, hoort daar ook bij. 
In Weert daagt het besefwaarom deze > 
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gemoedelijke en relativerende man 
"nee" zei tegen een nieuwe termijn als 
dagelijks bestuurslid van de VVD. 
Zijn dagen beginnen daar 's morgens 
om acht uur. Dan houdt hij zitting voo 
de Weertenaren die hem willen spreken. 
Woonproblemen, uitkeringsperikelen, 
werkvoorziening. Het komt allemaal 
op zijn kamer ter sprake en hij helpt 
waar hij kan. Combée heeft voor Weert 
gekozen en Weert mag daar blij over 
zijn. 

Afscheid 

De LandGlijke Propaganda Commissie 
ziet hem met lede ogen vertrekken. Zijn 
opvolger Jan Hendrik Klein Molekamp 
(33) zegt over hem: "Het zal moeilijk 
zijn om hem als voorzitter op te volgen. 
Coos liet ieder de maximale vrijheid, 
maar op een gemoedelijke wijze wist hij 

de vergaderingen altijd weer in het 
spoor te krijgen. Het is die grote 
vrijheid die de liberale geest van Coos 
kenmerkt. 
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, 
maar ik zal mijn best doen om diezelfde 
sfeer in de vergaderingen te brengen. 
De LPC-leden zijn onze directe band 
met de partijleden. Zij weten wat in de 
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partij speelt. Naar hen zal ik zeker 
luisteren." 
LPC-secretaris Hugo Dittmar 
onderschrijft dat geheel. Hij voegt er 
nog aan toe: "Een andere 
voortreffelijke eigenschap van Coos 
Combée is, dat hij zo goed kon 
delegeren; blind durfde te varen op de 
vakkennis en organisatiekwaliteiten bij 
anderen." 

Serieus 

De foto-collage op de cover en bij dit 
artikel toont een LPC op dat moment 
zwemend naar het carnaval en 
ploeterend met de campagne. Zulke 
dingen kunnen ook nog samengaan, 
gelukkig! 

R.D. 

~ 



Centralisati 
Overdaad 
schaadt ... 
ookinde 
ruimtelijke .. 
ordening 

De tijd van de voorlopige Wet inzake 
het Nationale Plan en Streekplannen 
ligt gelukkig enkele decennia achter 
ons. De Wet op de Ruimtelijke 
Ordening kent geen formeel vastgesteld 
nationaal plan. Wat deze wet wél kent 
is de mogelijkheid voor de Kroon om 
voor bepaalde onderdelen van het 
nationale ruimtelijke beleid 
zogenaamde facetplannen vast te 
stellen. Uitvoering van die plannen mag 
niet eerder plaatsvinden dan nadat de 
Staten-Generaal de gelegenheid hebben 
gehad zich daarover uit te spreken. 
Evenals het al eerder aangehaalde 
Nationale Plan is ook hetfacetplan een 
stille dood gestorven. Er zijn sedert de 
inwerkingtreding van de WRO op I 
augustus 1965 géén Koninklijke 
besluiten tot vaststelling van nationale 
facetplannen genomen. Het ligt dan 
ook in het voornemen van de regering 
om bij de komende herziening van de 

leidt tot overdaad 
Centralisatie, betutteling, regelzucht en dat 
soort zaken stuiten liberalen tegen de borst. 
Centralisatie is voor hen een noodzakelijk 
kwaad, decentralisatie een kostbaar goed. Dat 
wil niet zeggen, dat een liberaal geen oog heeft 
voor het feit, dat een centraal gevoerd 
overheidsbeleid soms onontkoombaar,ja zelfs 
wenselijk kan zijn. Decentralisatie mag geen 
doel op zichzelf worden. Het is de taak van de 
bestuurlijke organisatie het bestuur zo dicht 
mogelijk bij de burger te brengen. 
Centralisatie moet worden tegengegaan als 
decentralisatie mogelijk is. Wat ik echter 
signaleer, is dat de neiging tot centralisatie van 
overheidshandelen toch steeds weer de kop 
opsteekt. Het is een soort van sluipend proces, 
waarvan de consequenties soms eerst duidelijk 
worden als het kwaad al is geschied. En dan 
dient de vraag zich aan of er nog een weg terug 
is ... 

Jaap 
Scherpen 
huizen 

VVD- Tweede
Kamerlid 

Wet op de Ruimtelijke Ordening de 
figuur van het facetplan te schrappen. 
Maar een nieuwe ontwikkeling heeft 
zich sedert 1973 ingezet. Sedert die tijd 
is namelijk sprake van belangrijke 
planologische planvorming op 
nationaal, zo nodig op rijksniveau, 
volgens de procedure voor 
planologische kernbeslissingen. Deze 
procedure is géintroduceerd bij de 
Nota over de openbaarheid bij de 
voorbereiding van het ruimtelijk beleid 
( 1972). Een Planologische 
Kernbeslissingsprocedure (PKB) 
mondt uit in een PKB-beslissing. Het 
ligt in het voornemen om de PKB
procedure en -beslissing in de herziene 
Wet op de Ruimtelijke Ordening te 
verankeren ... 
Terugkijkend op de periode na 1973 
slaat de angst mij om het hart. Een 
stroom van PKB-procedures en 
beslissingen is zowel over bestuurlijk 

Nederland als over de burgerij 
heengegaan, gepaard gaande met een 
stortvloed van papier. Het zogenaamde 
rijksnotabeleid heeft een spoor van 
beleidsvoornemens, adviezen, 
inspraakresultaten en beslissingen 
achter zich gelaten, die iedereen die het 
goede voor heeft met de ruimtelijke 
ordening ernstig zou moeten doen 
twijfelen aan de effectiviteit van de 
PKB-figuur. Een greep uit de veelheid 
aan voorbeelden: Oriënteringsnota, 
Verstedelijkingsnota, Nota Landelijke 
gebieden, Structuurschets voor de 
Landeliike Gebieden en dan de stroom 
van Str~ctuurschema's: • 
Burgerluchtvaartterreinen, Drink- en 
lndustriewatervoorziening, 
Elektriciteitsvoorziening, Vaarwegen, 
Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, 
Zeehavens enz. enz. 
De allesoverheersende behoefte om op 
centraal niveau via de zogenaamde > 



regeringsbeslissing allerlei zaken op de 
een of andere manier vast te leggen, 
kan niet anders worden gekwalificeerd 
dan een ongezonde en zo 
langzamerhand gevaarlijk wordende 
zucht tot centralisatie en 
bureaucratisering. De vraag is of deze 
planfiguur zijn tijd ook al niet heeft 
overleefd. De vraag is of wat ooit als 
experiment begon, niet (volledig) uit de 
hand is gelopen. Als ergens sprake is voor. Het wetsontwerp komt aan onze het totale afwegingsproces naar mijn 
geweest van sluipende centralisatie dan verlangens tegemoet door de mening zwaarder worden gewogen dan 
is het hier wel! Daarom zal bij de gemeenteraden de plicht op te leggen tot nu toe is gebeurd. 
parlementaire behandeling van de een inspraakverordening voor Beleidsvoornemens zullen zorgvuldig 
herziening van de WRO de al dan niet bestemmingsplanprocedures vast te moeten worden doorgelicht op hun 
wettelijke regeling en zo ja de wijze van stellen. Maar hoe staat het in het licht effecten voor de landbouw. Misschien 
regeling, zeer kritisch en met de nodige van het vorenstaande met de verticale moeten we zelfs wel gaan denken aan 
terughoudendheid moeten worden coördinatie van de inspraak? Er zullen een soort van Landbouw Effect 
bekeken. Niemand is gediend met een zodanige structuren ontwikkeld Rapportage. 
rechtsfiguur, die heeft geleid tot o.a. moeten worden, dat wordt voorkomen, Over effecten gesproken. Uit een door 
onduidelijkheid en onzekerheid in het dat insprekers-zij het op verschillende het Centraal Punt Inspraak van de 
streekplan- en bestemmingsplanwerk, niveaus binnen de bestuurskolom- Raad van advies voor de ruimtelijke 
tot- eerder- onsamenhangend dan over dezelfde onderwerpen (blijven) ordening in november 1980 
samenhangend rijksbeleid, tot "inspreken". Daar zijn alleen de uitgebracht rapport, getiteld: 
rechtsonzekerheid en beroepsinsprekers mee gediend. "Inspraak geteld", blijkt dat het effect 
ongerechtvaardigde verwachtingen bij van inspraak in de praktijk maar zéér 
de burger. Er moet in ieder geval voor beperkt is. Aan bedoeld rapport 
worden gewaakt, dat niet voor de derde Legkippen ontleen ik het gegeven, dat het maar 
maal een loos artikel in een wet wordt incidenteel voorkomt, (I %van de 
opgenomen met als enig doel ± 20 jaar onderzochte gevallen) dat een 
later te worden geschrapt! Een zo En de boer? Hij ploegde voort? Neen, beleidsvoornemen ot"ontwerpplan op 
langzamerhand wanhopige burger, ook hij heeft ingesproken! Hij moest gemeentelijk niveau volledig is 
wanhopige belangengroepen, wel, als "pachter" van het landelijk gewijzigd dan wel is ingetrokken. In 
wanhopige organisaties, want ik geef u gebied. De Nota Landelijke Gebieden 28% van de gevallen werd een plan of 
maar te doen om bij herhaling in te en de Structuurschets voor de beleidsvoornemen op punten van 
"moeten" spreken op Landelijke Gebieden, de wezenlijk belang aangepast. Dat geeft 
beleidsvoornemens van de Structuurschema's Landinrichting, te denken ... Als dat óók geldt voor de 
rijksoverheid. Immers, de burger heeft Natuur- en Landschapsbehoud, inspraak in het kader van de PKB-
nog wel wat meer te doen: inspraak op Openluchtrecreatie hebben stuk voor procedure, dan geeft dat zéker stoftot 
provinciaal niveau en inspraak op stuk te maken met zijn nadenken! Laat staan als er ook nog 
lokaal, gemeentelijk niveau ... en dat is "bestaansrecht". Als de boer niet goed een kostenplaatje bij gelegd zou 

· · ook niet niks! J. W. F. Metselaar op zijn tellen past, lopen zijn legkippen worden. Staan baten en lasten van de 
. . . . schrijft in NRC-Handelsblad van 22 straks in een landschapspark en zit de inspraak in ons land nog wel in een 
· · · · december 1981 onder andere het boer zèlfin een batterij redelijke en verantwoorde verhouding 
·.·.·.·.· volgende: "Onder de vlag van de structuurschema's door te nemen ... Er tot elkaar? .... 
::::::::: zogenaamde planologische zal voor moeten worden gewaakt, dat De vraag lijkt gerechtvaardigd ofhet ·.·. 
((~ kernbeslissingen (pkb's) is een alle voornemens op centraal niveau niet voldoende moet worden geacht ;) 
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{{: gemengde gevoelens meedraaien." Ik een onverantwoorde (grond)inlevering maar dan ook niet meer dan dat. Het ) 

•.. :···=.:) .. =: .. =·':.=··.=:=~=·.=:.· .. =~ :I:1":!~~{~;;":;~i;;~ ~,!~~,, ;::~E~~~~~~Î~;~~~:;!;~:"a'nd ~;,~~~!~~~:~:'~iJ;~~~~r:::" bij~ ·., __ =,:~:1. 
hecht zeer aan inspraak door de burger onze export zo belangrijke bedrijfstak kader vandePKB-procedure schieten ,, 

:::=:~~ en instituties. Zij staat zelfs een óók de strop wordt aangelegd. De waarschijnlijk hun doel voorbij en ~ 
~ wettelijke regeling van de inspraak belangen van de landbouw moeten in kosten alleen maar een hoop geld.·~ ~ 
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"Onderwijzer, word wijzer!" 
·\···' 

Vrouwen zijn dom, maar dat wist u natuurlijk al. 
Voor velen zal het een hele geruststelling zijn te vernemen dat dit inmiddels 
onomstotelijk is bewezen. Onderwijssocioloog P. Jungbluth uit Cuyk heeft er 
maar liefst zesjaar op gestudeerd om tot deze voor de hand liggende conclusie 
te komen. En de Haagse Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs heeft er zes 
jaar subsidie voor over gehad. Nu kun je je afvragen of dat op zich niet dom is 
en of zoveel geld en tijd niet beter besteed hadden kunnen worden. 
Het proefschrift van promovendus Jungbluth zal in de vorm van een populaire 
brochure worden uitgegeven opdat wij allen kennis kunnen nemen van wat 
duizend leerkrachten blijkens het onderzoek zeker menen te weten. 
Meisjes zijn dom, ijverig, kwetsbaar en volgzaam en zo hoort het ook. Van de 
duizend ondervraagde leerkrachten waren er enkele duidelijk teleurgesteld als 
een meisje bij uitzondering niet aan dit algemene beeld voldeed. 

Rolbevestigend onderwijs? 

Jungbluth meent dat rolbevestigend 
onderwijs zou moeten worden 
bestreden. In een onderzoek van 1973 
toonden Jungbluth en Klaassen al aan 
dat vrouwen in prenten- en leesboeken 
stereotiep als dom worden 
afgeschilderd. Waarom komt 
Jungbluth dan nu met zo'n 
rolbevestigend onderzoek aandragen? 

Of ben ik misschien ondanks mijn 
spreekwoordelijke onnozelheid toch zo 
slim te vermoeden dat Jungbluth 
slechts heeft willen aantonen dat 
leerkrachten dom zijn? Al is er geen zes 
jaar onderzoek voor nodig om te 
constateren dat heel wat leerkrachten
de goede niet te na gekomen -er nog 
knap ouderwetse ideeën op nahouden 
als het om jongens en meisjes gaat. 
Uit andere onderzoekingen (er wórdt 
wat onderzocht tegenwoordig!) is 
trouwens al eerder naar voren gekomen 
dat de schoolprestaties van meisjes 
vergeleken met die vanjongens door de 
onderwijzer worden onderschat. Daar 
komt bij dat de leerkracht altijd 
zichzelf meeneemt voor de klas. Zijn 
eigen instelling, normbesef en 
vooroordelen zijn bepalend voor zijn 
houding ten opzichte van de leerlingen. 

Onbewust draagt hij zijn opvattingen 
over op de kinderen. > 



Deze villa in Wassenaar werd met SURFAKOTE MUURCOA
TING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 

Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen, flats, 
kantoren en industriële bouwwerken met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE IV! UURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan een 
gewone verflaag an wordt in één keer aangebracht. 

Surfakote is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veel 
langer mee: 10 JAREN GARANTIE. Surfakote is dus een 
uitstekende investering. 

Van voorsprong tot achterstand 

In hun voor- en buitenschoolse 
opvoeding zijn meisjes reeds vertrouwd 
geraakt met eisen die de school stelt 
zoals orde en netheid, 
gehoorzaamheid, ijver, passieve 
volgzaamheid. Jongens hebben in hun 
voor- en buitenschoolse levenjuist een 
tegengesteld gedrag ontwikkeld. Het 
gedrag van meisjes kenmerkt zich op 
school door aanpassing en vlijt, dat van 
jongens door opstandigheid en kritiek. 
Zowel het meisjes- alsjongensgedrag 
wordt door de leerkracht beloond maar 
op zodanige wijze dat het de stereotiepe 
houding versterkt. Meisjes worden 
geprezen om hun gehoorzaamheid en 
vlijt, jongens krijgen extra aandacht. 
Zij worden gestimuleerd in hun 
kritische gedrag doordat de 
onderwijzer met hen in discussie treedt 
en hen inzicht geeft in zijn motivatie. 

Vraag vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort (U.). Tel. 
03484 - 1587. 

Dit bevordert vanzelf een actieve en 
zelfstandige opstelling bij jongens. 

De voorsprong die meisjes door hun 
inzet hebben in de eerstejaren op de 
lagere schoolloopt op deze wijze uit op 
een achterstand in latere leerjaren. 

Jongens krijgen meer lef, meer 
zelfvertrouwen en meer leer- en 
nieuwsgierigheid; meisjes daarentegen 
herhalen liever een taak die al eens 
eerder tot succes heeft geleid en nemen 
niet veel initiatieven. 

Ander gedrag 

Met deze wetenschap is het wel 
duidelijk dat het gedrag van de 
leerkracht (mannelijk of vrouwelijk) 
van grote invloed is op dat van de 
leerlingen. Wil men ooit de negatieve 
invloed in het onderwijs ombuigen tot 
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een positieve, dan zullen leerkrachten 
zichzelf aan een kritisch onderzoek 
moeten onderwerpen. 
De Stichting "Marie, word wijzer!" 
heeft ter bevordering van 
roldoorbrekend onderwijs een 
brochure uitgebracht onder de titel 
"Onderwijs op z'n kop?". Deze is 
bestemd voor allen die te maken 
hebben met onderwijs en geeft 
handvaten waaraan men zijn/haar 
eigen gedrag zou kunnen toetsen. (Te 
bestellen op het adres Herengracht 54,. 
1015 BN Amsterdam.) 
Een ander boekje over dit onderwerp is 
het themanummer van de "Spiegel" 
over rolbevestigend onderwijs van de 
Onderwijsbegeleidingsdienst 
Westfriesland. De titel is "Lieve Lida, 
Beste Bas"; OBD Westfriesland, 
Postbus 4, I 687 ZG Wognum, tel. 
02297- 2444. 

i i 8 8 



Erica Verkerk: "Er is lang genoeg 
gepraat. Er moet wat gebeuren" 
"Het is eigenlijk droevig dat de politici 
het Internationale Jaar van de 
Gehandicapten zo hebben laten zitten. 
Natuurlijk is het heel vleiend dat ik als 
uitzondering op die regel werd 
genoemd, maar deze zaken zou je niet 
in een politieke kleur moeten trekken. 
Kijk, die gehandicapten hebben zelf 
ook niet staan springen om dat 
internationale jaar. Maar als het er 
eenmaal is en Nederland stelt daar een 
nationale commissie voor in en 
probeert een mentaliteitsverandering 
op gang te brengen dan moeten politici 
daar ook op inspelen. 

geweigerd om mee te tekenen. Ze 
zeiden: "Nee, in mei of juni gaan we 
weer over het gehandicaptenbcleid 
praten". Dat vind ik flauwekul. 
Daarmee houd je gehandicapten aan 
het lijntje. Die grote lijnen zijn allang 
Kamerbreed uitgezet. Daar is iedereen 
het over eens. Oók de gehandicapten ... 
en dat vind ik het belangrijkste. Nu 
komt er weer een nieuwe nota. W éér 
een evaluatie, maar er gebeurt niets." 

Tien procent 

En dan niet alleen met mooie woorden Erica voelt zich er ongelukkig onder. 
en lippendienst om vervolgens een Ze zegt: "Je moetje realiseren datje 
motie van mij te dreigen afte stemmen; over 10% van de Nederlandse 
een motie waarin eindelijk concreet bevolking praat als je het over het 
beleid wordt gevraagd, i.p.v. maar wéér gehandicaptenbeleid hebt, nl. over I ,4 
een nieuwe nota of schets." miljoen mensen." 
Erica is de vertragingen door regering Met vreugde constateert zij dat de 
en parlement goed zat: "Drie jaar lang weerbaarheid van de gehandicapten 
hebben we zitten praten over het veel groter is geworden. "Ze gaan meer 
gehandicaptenbeleid. Wij willen aan de bel trekken. Met de af~! uiting 
proberen tot meer opvang en van ditjaar is er absoluut geen eind 
verpleging thuis te komen, zodat gekomen aan de aandacht voor en 
kinderen niet het huis uit moeten bemoeienissen met het 
(extramuraal). Daarvoor is gehandicaptenbeleid. De sluiting heette 
gezinsbegeleiding nodig en meer dan ook: "Samen verder". Het was dus 
zeggenschap van de ouders en geen sluiting in de letterlijke zin van het 
gehandicapten zelf. Het helejaar door woord. Nee, hetjaar is meer een 

en toegankelijk openbaar vcrvoer voor 
iedereen zou kunnen hebben. Dus ook 
voor gehandicapten. Als we naar de 
maan kunnen, dan moet het toch 
mogelijk zijn om zo iets simpels als op 
luchtdruk uitklapbare treden bij treinen 
of knielbuss.cn bij het stadsvcrvoer 
(waarbij de hele entree tot praktisch op 
de grond naar beneden zakt) door te 
voeren. Het kan natuurlijk niet 
allemaal ineens. Dat snap ik ook wel. Je 
zou er de integratie van de 
gehandicapten een stuk mee op weg 
helpen. In Nederland is een bedrijf dat 
het eerste prototype van de knielbus 
heeft gemaakt. 
Toen ik daar in december met 
Zeevalking over sprak, heeft hij een 
rilling door de zaal vol toehoorders 
laten gaan door te zeggen: "Mevrouw 
Verkerk weet toch dat die bus niet 
geschikt is voor rolstoelgebruikers," 
terwijl die bus daar uitgerekend voor 
was gemaakt! Hij weet gewoon niet 
waar hij over praat. Het is, denk ik, 
meer gebrek aan belangstelling en inzet 
dan dat het aan de financiële of 
technische mogelijkheden zou liggen." 

Reacties 

worden daar mooie verhalen over inventarisatie geweestvan alles wat Erica wil nog even kwijt dat het 
verteld, maar bij de CRM-begroting in moet gebeuren. Zo heeft het mij klinkklare onzin is wat door politieke 
januari bleek dat er zelfs nog geen verbaasd dat gehandicapten niet tegenstanders wordt beweerd nl. dat de 
begin van een tijdsplanning is om met worden genoemd in de anti- VVD alleen maar sociaal-economisch 
de praktijk hiervan te beginnen. Toen discriminatiewet. Iedereen valt eronder, gericht is. 
heb ik een motie ingediend om in elk maar de gehandicapten niet, terwijl zij "Aan alle werkbezoeken van het 
geval in september die planning op tafel net zo goed als andere groeperingen in afgelopenjaar heb ik gemerkt dat er erg 
te hebben. onze samenleving gediscrimineerd veel VVD-ers midden in het 
Om de gehandicapten uitzicht te geven; worden. Nog altijd zijn er geweldig veel · gehandicaptenbcleid staan; hetzij als 

· · te laten zien dat wenu-na driejaar- drempels (vaak letterlijk) waarbij de gehandicapte, hetzij als dienstverlener. 
écht lang genoeg hebben gepraat. We samenleving zegt: "Jij mag hier niet Op de oproep in Vrijheid en 
moeten nu eindelijk eens aan de s!ag. in". Er zijn nog veel zaken waarin ze Dt<mocratic om betrokkenen bij het 

.·. Die motie heb ik aan de andere duidelijk als vergeten groep door het beleid te bundelen in een adviesgroepje 
.... politieke partijen aangeboden, want ik leven moeten gaan. heb ik overweldigend veel reacties .·.·.·.· I ;;:,~:~~~~h~:~~:pi:"::~~;"•"" §~~~~~~f~~!?!iE~~:~~:, ~g~;t~\~~~J!~~g~~~"~;' .• _!1.1 ..• 

:·:· kilometervergoedingen ... enz.) nu samen gaan meewerken om mee 

':

:.:1.:1.:1.· ongeveer 269 miljoen gulden beleid te voeren. Dat hele fabeltje dat :;:;:;:; 

~ ~~~~:o:~~~ ~,;~;~~';"~~:~ :~'""'" ~~~ ,~~. ~:~:~ ::,~:~:~:r:..'"" w",. I 
~ overtuigd datje met datzelfde geld- en 9: 
~ , wellicht zelfs voor minder- een sluitend Reny Dijkman ~ lli 
~ ~ 
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Dacht men vóór de 6de maart 
nog met enige huiver aan die 
hele grote zaal van het 
Turfschip in Breda of zij wel 
vol zou komen, de 
verwachtingen van de grootste 
optimisten werden zwaar 
overtroffen door een massale 
samenstroming van VVD
leden uit alle hoeken en gaten 
van het land. Te veel voor die 
zaal! Niet te tellen. Waren er 
nu 1300of1400? En zo'n JO 
miniatuur VVD-erfjes in de 
peutercrêche. 
Het was fantastisch!!! 

Sfeerbepalend waren niet 
alleen onze zes sprekers, 
maar ook Lous Haasdijk die 
het programma op een 
plezierige wijze samenvlocht. 
Vader Abraham, die 
belangeloos kwam optreden, 
liet de zaal op "Het Zuiden" 
lustig meedeinen. 
Grote hilariteit ontstond in de 

"Even rust~~ie moet 
denken . ... liernaai 
ik straks a?" Jan 
bedank~n .a peinzend 
J{arnrrttng n biervat 
buiten oP ee 

zaal toen de bingo-winnaar op 
een vraag: Welk kamerlid van 
de VVD was olympisch 
kampioen?" Cees 
Berkhouwer" antwoordde. 
Het was wel begrijpelijk want 
de Europarlementariër was 
net onder hetfoto-oog van De 
Telegraafbij 5° de Noordzee 
ingedoken. Zo ontstaat · 
verwarring. 
De complimenten voor de 
perfecte organisatie gaan 
naar Hugo Dittmar, Céderic 
Bousché en de talloze 
vrijwilligers die de 
voorbereidingen en de 
perfecte aankleding van de 
zaal voor hun rekening 
hadden genomen. 

Eén ding is op die dag 
bewezen voor een ieder die er 
wás en misschien verder via . 
dezefoto 's: de VVD is een 
echte, grote volkspartij 
geworden!! 
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Terlouw: Goede voortzetting 
beleid, maar weinig invloed 
Een week voordat minister Terlouw in 
de Kamer moest verschijnen om zijn 
departement van Economische Zaken 
te verdedigen verschenen er in vrijwel 
alle kranten zeer negatieve kritieken op 
deze D'66~bewindsman. 
Jan Joost Lindner schreef in De 
Volkskrant een kritiek onder de kop: 
"Hoe loost D'66 Jan Terlouw?", een 
team van Parool redacteuren schreef 
het verhaal: "De dreigende afgang van 
Jan Terlouw", Hofland in de Haagse 
Post hield het op "De Doodsdrift van 
D'66", Frans de Kok vroeg zich in het 
NRC/Handelsblad af "Minister 
Terlouw de zwakke schakel" en Willem 
Breedveld in Trouw nam als kop: "De 
intellectuele hoogmoed van D'66", 
keihard was de titel boven het verhaal 
in De Tijd: "Een etalagepop wankelt in 
het zeepsop" en in de Brabantpers~ 
bladen schreefHetty van Rooy "Het 
sprookje is uit". 

Jan van Münchhausen 

Een letterlijk stukje · 
Kamerdebat: 
Terlouw aan het eind van zijn 
eerste termijn: "Er zijn echter 
mogelijkheden. Er is licht aan de 
horizon te bespeuren". 
Rudolf de Korte: "De minister 
heeft het doek laten vallen over 
zijn eerste termijn met een .. 
opvallende uitspraak' _nam~.luk 

er is licht aan de horzzon. 
'welk licht?" 
Ter louw: "Aan de horizon is er 
dit licht: namelijk dat er een 
krachtig industriebeleid wordt 
gevoerd . .. daarvoor voel ik mij 
direct verantwoordelijk". 
Rudolf de Korte: "Mijnheer _de 
voorzitter, lijkt dit verhaal nzet 
op dat van de Baron van .. 
Mlinchhausen, die zich aan zl}n 
eigen haren uit het moeras 
omhoog trok?" 
Ter louw: "Ik moet met 
teleurstelling constateren dat de 
heer De Korte toch iets minder 
nauwkeurig naar mij heeft 
geluisterd." 

Zuurkijken 

Aan h~t eind van Rudolf de 
K_~rt~ s tweede termijn citeerde 
hy uzt een boek van Jan Terlo 
Rudol(_ de ~orte: "Aan het slo~w. 
van myn bydrage in tweede 
termï ï ·k vn wz l de minister zeggen 
zoals dat tegen St ach de 
hoofdpersoon uit het bekende 
boek door de minister 
geschreven: "De Koning van 
Ka~o~en" wordt gezegd. 
~ Dttzs vast en zeker tot nu toe 
uw zwaarste opdracht, maar hi. 
zal wel moeten lukken~. r.J 

Een toepasselijk boek dat D 
lG . " e omng van Katoren "I 
Weet de minister nog ~at hij 
Stach tegenjournalisten laat 
zeggen op bladzijde 7 4? 
~Schrijf ook eens iets hartelijks 
over de ministers dank· 'k d • lJ en ze 
~volgende keer misschien wat 

mmder zuur~. 
Een voorzienende geest;'. 

Na afloop van het debat schreefhet 
Algemeen Dagblad:" Terlouw stelt 
teleur. Het eerste grote optreden van 
minister Terlouw in de Tweede Kamer 
kan helaas niet als veelbelovend 
worden gekenschetst. De nieuwe 
minister van Economische Zaken 
slaagde er niet in een eigen herkenbare 
visie te formuleren, maar beperkte zich 
tot het opsommen van een lange reeks 
bestaande regelingen en ambtelijke 
studieprojecten". 
Hoe denkt oud~ 
minister van 

Van Aardenne 
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Economische Zaken, de VVD~er Gijs 
van Aardenne, hier nu over? 
"Ach ik herken die verhalen, zo'n 
eindeloze opsomming van 
stippen kaarten, 
ontwaardingsapparatuur en 
spraakbecijferingsapparatuur, zoals hij 
die opsomde. Ja ik kreeg die lijstjes 
ook, ik las ze alleen nooit op omdat ik 
dacht dat de Kamer zich daarmee zou 
vervelen. Dat bleek ook prompt. 
Regelmatig hoorde ik stukken in zijn 
verhaal en dan dacht ik, o~ja dat komt 
hier vandaan en dat komt daar 
vandaan. Het waren wel veel 
ambtelijke verhalen. Maar het meest 
opvallende was dat ook de voorbeelden 
van nieuw beleid die hij gaf nu juist 
beslissingen waren die ik al had 
genomen. Ik vind het niet erg dat 
Terlouw ze noemt, je moet alleen dan 
wel constateren dat dat nieuwe beleid 
er niet is en daar ging hij wel de boer 
mee op". 

Onvoldoende 

De conclusie van Van Aardenne is dat 
Terlouw onvoldoende heeft 
binnengehaald voor het bedrijfsleven 
ondanks het feit dat zijn in wezen goede 
uitgangsstellingen ook worden 
onderschreven in de 
Regeringsverklaring. Aan de ene kant 
zegt Terlouw heel terecht dat het 
bedrijfsleven aan de rand van de 
afgrond staat, maar aan de andere kant 
laat hij zich door Den Uyl de kaas van 
het brood eten wanneer hij ten behoeve 
van dat bedrijfsleven nu juist de poot 
strak moét houden. 
Van Aardenne: "Als je zegt dat 
investeringen moeten worden 
aangemoedigd, maar gelijktijdig 
verlaagje de WIR, ja dan ben je strijdig 
met je eigen uitgangspunten. Jammer 
genoeg", zo stelt de ex~bewindsman, 
"weet Terlouw vaak zelf niet eens wat 
hij allemaal aan Den Uyl heeft moeten 
prijsgeven." 
Hij is dan ook van mening dat bij een 
volgende formatie alle nu gemaakte 
afspraken tussen de ministeries van 
Economische Zaken (Terlouw) en van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

,~~; dat 'I u schikt. .~. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
alle denkbare voorzieningen·. txm in voor meer informatie. Het is nu 
Ze lals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. . 
ofunuofineen The Deltona Corporatien 

ongewoon. later stadium van uw bunga- . . . . 
The Deltona Corporation- een low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue. Mom. Flondo 33129 USA 

van Floriela's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- i loor bijvoorbeeld nu voor- r--------------------- ï 
varianten. Van bescheiden afmetingen de lig bouwgrond te kopen I Name.. Neth. A I ·. · 1 163? I (maar toch luxueus en komfortabel) !·.en perceel bouwgrond Add 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg- I ress I 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S, $12.200. I City . Country: Holland I 

Obtain the Property Report rcquired by Federallaw and wad 11 i>dorc signing anyth.ir!g:@ ILTelephone (business) . . (home) ........................ _J .. 1 
No Federal agency has Judged the ments or value, 1f <lil~·. ( lf th1s property. AD 1H~26 oPPOR! u~"' ---------------------

(Den Uyl) moeten worden 
teruggedraaid. 
Van Aardenne: "Sociale Zaken én 
Werkgelegenheid is ook geen goede 
combinatie. Werkgelegenheid hoort bij 

Dan heb ik mij vergist 

d b t bleek meermaals 
In het e a .. ken nog 
dat de minister zl]n z~. . had 
onvoldoende op een rl)t}e . 
Een voorbeeld: . k 

. De problematze 
Terlouw. " de zes 

. t zich dan toe op 
spits . WIR voor het 
miljoen uzt de d deeltijdarbeid 
bevorderen van e" 
in de marktsector . . el den 
Van I ersel (CDA): "?;:~aken." 

h . en naar Soeza ver urz d' 
Ter louw: "Neen, ne~_n, ze 
gelden blij~~n op mun 
begroting. h t 
Rudoif de Korte: "Neenia7e 
wordt een post voor S oe 

z ken" d' a . . N'ks daarvan, ze 
Terlouw." 1 

\ ' .. 

Economische Zaken. Zeker wanneer je 
die werkgelegenheid niet alleen maar in 
de kwartaire sector wilt zoeken. Nee, 
die combinatiè slaat nergens op, dan 
kan je net zo goed een ministerie maken 
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van Onderwijs en Onderzeeboten. Dat 
is ook leuk, het begint allebei met 
"onder", maar voor de rest heeft het 
ook weinig met elkaar te maken". 
Over de filosofie van Terlouw is Van 
Aardenne niet ontevreden. "Daar kun 
je je als liberaal redelijk in vinden. 
Terecht vindt Terlouw dat de overheid 
niet op de stoel van de ondernemer 
moet gaan zitten, dat is goed, alleen 
ontbreekt het hem aan nieuw beleid en 
dat wasjuist iets wat hij in de 
verkiezingstijd steeds toeterde". 
Veel werd er gesproken tijdens deze 
begrotingsbehandeling over het 
zogenaamde Gentiemen's Agreement, 
nu ook wel Herenovereenkomst 
geheten. 
Het standpunt van Terlouw was goed, 
hij hield rekening met eventuele 
nadelige effecten en hield zich aan 
gedane toezeggingen. Er is immers een 
contract én een agreement. 
Samenvattend stellen zowel Van 
Aardenne als De Korte dat Terlouw 
doorborduurt op goede ideeën, maar 
dat tevens moet worden vastgesteld dat 
deze minister te weinig invloed heeft en 
dat is juist nu een erg slechte zaak. ~ 
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Partijraad: 

,,Liever sterke minister 
dan financieel kernkabinet'' 
Liever een versterking van de 
rol van de minister van 
financiè'n dan de instelling 
van eenfinancieel 
kernkabinet. Aldus de 
voorkeur van de leden van de 
partijraad, zoals ze die 
uitspraken tijdens hun 
bijeenkomst in het Oranje 
Hotel in Leeuwarden op 27 
februari. · 

Ter discussie lag die dag het rapport 
van de Teldersstichting "Beheersing 
van de overheidsuitgaven". Het was de 
eerste maal dat een rapport van het 
wetenschappelijk bureau van onze 
partij op een partijraadsvergadering 
werd besproken. En dat zoiets voor 
herhaling vatbaar is, bleek uit het hoge 
peil van de discussies en uit de grote 
opkomst in de Friese hoofdstad. De 
verpl~atsbare wand van de zaal in het 
Oranje Hotel moest tegen elven worden 
weggehaald om ruimte te maken. "De 
nieuwe opzet van de partijraad blijkt te 
zijn aangeslagen," concludeerde 
partijvoorzitter Jan Karurninga dan 
ook met voldoening aan het einde van 
de dag. "De discussie was uitstekend en 
dat ze zich zo kon ontwikkelen danken 
we aan het voortreffelijke rapport van 
de Teldersstichting," aldus Kamminga. 
Lofvoor directeur Joris Voorhoeve en 
de samenstellers klonk door in de 
woorden van de deelnemers aan de 
discussie. 
Die spitste zich toe op drie ontwerp
resoluties met het rapport als basis. Het 
werden uiteindelijk in de definitieve 
versie vier resoluties. In de toegevoegde 
resolutie wordt om de beheersing van 
de collectieve sector 
(overheidsuitgaven) te stimuleren voor 
een sterkere positie van de minister van 

financiën gepleit. In de oorspronkelijke 
opzet werd een financieel kernkabinet 
genoemd. Zo'n kabinet, aldus de 
aanbeveling van de Teldersstichting, 
zou moeten bestaan uit de premier, 
vice-premier en de minister van 
financiën. 
"Van zo'n financieel kernkabinet valt 
niets te verwachten," was de mening 
van mr. drs. H. Langman, voorzitter 
van het curatorium van de 
Teldersstichting én van Tweede 
Kamerlid-financieel-specialist Theo 
Joekes. Zij vinden de persoon en de 
instelling van de minister van financiën 
van groter belang bij de beheersing van 
de uitgaven. En in dat verband viel de 
naam van oud-minister Nelissen die er 
in zijn korte ambtsperiode goed in 
slaagde de hand op de knip te houden, 
Oud-minister Van Aardenne sloot zich 
bij die visie aan. 
Henk Vonhoff stelde dat er 
zwaarwegende staatsrechtelijke 
bezwaren aan te voeren zouden zijn 
tegen een kernkabinet. "Een flexibele 
kernvorming op allerlei terreinen is 
wezelijk beter," vond hij. 
Daarentegen pleitte Weissglas 
(Rotterdam) voor een zekere vorm van 
zo'n kernkabinet dat dan in elk geval 
verbreed zou moeten worden met de 
ministers van economische en sociale 
zaken. 
Ook het profijtbeginsel ging in 
Leeuwarden vaak over de tong. In de 
definitieve resoluties pleit de VVD
partijraad voor de invoering van het 
profutbeginsel bij het ter beschikking 
stellen van goederen en diensten door 
de overheid. Toepassing daarvan moet 
welleiden tot een lastenverlaging voor 
de burger die overeenkomt met de 

baten voor de overheid van het 
profijtbeginsel. Oud-minister Van 
Aardenne hield daar een warm pleidooi 
voor. De mogelijkheden van invoering 
van het profijtbeginselliggen op het 
gebied van het vervoer (tarieven 
openbaar vervoer), volkshuisvesting, 
volksgezondheid (gedifferentieerde 
eigen bijdrage bij 
medicijnverstrekkingen en 
tandheelkunde) en cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk (eigen bijdrage 
kunstuitvoeringen, musea, bibliotheek 
en sportwedstrijden). 
Een woordvoerster namens de 
landelijke culturele commissie van de 
VVD sprak zich uit tegen invoering van 
het profijtbeginsel bij theater- en 
concertuitvoeringen. "Dat leidt tot 
verschraling van het culturele aanbod 
en zou cultuur tot een elitaire zaak 
kunnen maken," was haar verweer. 
De verzorgingsstaat kreeg het op het 
congres - zoals te verwachten viel -
zwaar te verduren. De Haagse 
afgevaardigde Bruggeman wilde zelfs 
helemaal van het woord 
verzorgingsstaat af, maar dat werd de 
aanwezigen onder meer door mr. Koos 
Rietkerk sterk ontraden. "Een 
internationaal aanvaard begrip," zei 
hij. Als we het woord zouden 
afschaffen, zou dat volgens 
verschillende sprekers in de pers 
overkomen als zou de VVD helemaal 
met de verzorgingsstaat zélfwillen 
afrekenen. 
Rietkerk stelde in een korte toespraak 
dat het huidige kabinet geen 
gestructureerd beleid voert. De 
ziektewetmaatregel van minister Den 
Uyl en staatssecretaris Dales noemde 
hij "een onevenwichtige, eenzijdige 
keuze" die het gevaar inhoudt dat 
evenwichtige niet eenzijdige 
maatregelen niet zullen worden gepikt. 
"Ons alternatief: de eerste ziektedag 
niet uitbetalen zet wél zoden aan de 
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Koos Rietkerk: 
"Eenzijdige keuze 1' 

dijk," aldus Rietkerk. Er is overigens, 
meent hij, nog hoop voor Nederland, 
want de Nieuwe Realisten in de PvdA 
zijn- zij het laat- wakker geworden nu 
ze met de rug tegen de muur staan. 
Het "ontwaakt", bekend uit 
socialistische strijdliederen, is nu dan 
eindelijk ook bij de nieuw-realistische 
socialisten aangeslagen, merkte ook 
voorzitter Jan Kamminga in zijn 
openingsrede op . .,Van der Louw wilde 
zelfs al verplichte arbeid voor werkloze 
jongeren. Nou, dat ging wel erg ver, 
daar hadden zelfs liberalen nog niet aan 
gedacht. Maar vastgesteld mag worden 
dat de oude tegenstellingen realisten
fantasten al minder opgaat," zei hij. 
Dat houdt ook een waarschuwing voor 
ons als VVD in. "We moeten onze 
voorsprong in denken, onze 
vooruitstrevendheid waar het zoeken 
naar nieuwe wegen aangaat, 
vasthouden". 
Kamminga stond uitvoerig stil bij de 
kunstmatig in het leven gehouden 
tegenstelling conservatief-progressief. 
Geen eerlijke tegenstelling, naar hij 
meent, omdat elke partij behoudende 
en vooruitstrevende trekken heeft. Hij 
belichtte die tegenstelling aan de hand 
van actuele zaken. In 1972 werd 
Wiegel weggehoond, toen hij het had 

Jan Kamminga: 
.,Wat is nou 
progressief?" 

I 

over misbruik van de sociale 
voorzieningen. "Was het toen 
progressief om het misbruik goed te 
maken of weg te praten? En is het nu 
progressief er wel over te spreken?" 
Rietkerk hield bij het aantreden van het 
kabinet Van Agt-Wiegel een 
beschouwing over de steeds verder 
ingrijpende verzorgingsstaat. Een 
liberaal verhaal, waaraan toen weinig 
aandacht werd besteed. "Pas vier jaar 
later houdt fractieleider Meijer (PvdA) 
een zelfde soort betoog en ja hoor, nu is 
het pas progressief'. 
"Het verzet tegen de te ver 
doorgeschoten nivellering begint ook 
op gang te komen. Als de zogenaamde 
progressieven het niet van de liberalen 
willen geloven, raad ik hen aan eens bij 
hun socialistische vrienden in Zweden 
te informeren. Daar heeft men nu een 
tienjarenplan opgesteld om weer te 
komen tot wat grotere 
inkomensverschillen. Maar in 
Nederland staat de VVD nog in haar 
strijd tegen de nivellering alleen. Het 
CDA laat het- zoals zo vaak- bij 
lippendienst," aldus Jan Kamminga. ~ 

Uw stijl 
in hout 
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RussischAardgas 
In het Europees parlement is met grote 
meerderheid een ontwerp resolutie van 
de Europarlementariër mr. Cees 
Berkhouwer aangenomen. 
Berkhouwer dringt in deze 
ontwerpresolutie krachtig op een 
gemeenschappelijk optreden aan 
terzake de levering van aardgas van 
buiten de Europese Gemeenschap, met 
name ten aanzien van het gas uit de 
Sowjet-Unie. Deze leveranties mogen 
in elk geval niet een dergelijke omvang 
krijgen dat de onafhankelijkheid en de 
veiligheid van de lidstaten in gevaar lilt. 
kankomen. "1111111 
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Drs. N. Ginjaar-Maas: 

,,Lesgeven is een hondebaan" 
De nieuwe nota van minister Van 
Kemenade betekent opnieuw onrust in 
de onderwijswereld. Het is één van de 
beroepen waarin de mensen de laatste 
vijftienjaar het zwaarst beproefd zijn. 
Nell Ginjaar-Maas, VVD Tweede
Kamerlid en onderwijsdeskundige, 
heeft velejaren als lerares scheikunde 
gewerkt. Zij is niet gewoon haar 
gedachten te verbloemen. Zorgvuldig 
volgt zij alle onderwijsvernieuwingen 
op de voet en ze typeert het lesgeven 
langzamerhand als "een hondebaan". 

.,En iedereen kan het nu wel over die 
goede rechtspositie van leerkrachten 
hebben, maar als er geen leerlingen 
meer zijn om les aan te geven dan ga je 
er uit. Gewoon op wachtgeld," zegt zij. 
"Eigenlijk is dat in tegenstelling tot de 
reguliere ambtelijke apparaten. Dáár 
wordt gekeken waar een ambtenaar 
verder kan worden geplaatst. Als het 
aantalleerlingen terug loopt- en het 
rént terug - vliegen de leraren er 
gewoon uit. Tel bij dit feit op dat 60 % 
van de leraren niet op normale wijze de 
pensioengerechtigde leeftijd haalt en 
bekijk daarnaast nog eens de motivatie 
van de leerling anno 1982 vergeleken 
bij die van 1960. Velen hebben geen zin 
om naar school te gaan, zijn niet 
gemotiveerd. Ze zien de toekomst niet 
zitten en ze vragen zich af waarom 
zitten we hier eigenlijk. Lesgeven," vat 
Nell Ginjaar samen, "is een zo slijtend 
beroep dat het grootste deel van de 
leerkrachten voortijdig moet afhaken. 
De school waarop ik heb lesgegeven 
bestaat nu ongeveer 25 jaar. Voor 
zover ik heb kunnen nagaan, is er tot nu 
toe pas één leraar geweest waarvan we 
afscheid hebben kunnen nemen omdat 
hij met pensioen ging. Van een heleboel 
anderen konden we afscheid nemen 
omdat zij arbeidsongeschikt werden." 
Ons gesprek vindt plaats naar 
aanleiding van de Discussienota 
Voortgezet Basisonderwijs. Het VVD
standpunt over dit plan van minister 
Van Kemenade kon u in Vrijheid en 
Democratie van 16 februari lezen. Kort 
samengevat: de VVD staat voor 
vrijheid van schoolkeuze voor de 
ouders. De VVD wenst het gymnasium 
integraal in stand te houden en zij 

Voor het voortgezet 
b~sisonderwijs is een 
dzscussieronde van eenjaar 
gepland. Het zou rroed .. l 
VVD o zyn a s de 

. -leden met de fractie gin en 
meedenken. In Vrijheid en g 
IJ_emocratie van 20 april a 
vmdt u een aantal vragen .s. 
wa.arover de fractie hoop; dat u 
e~ m uw afdeling over wilt 
dzscussiè"ren waarna het 
antwoord kan worden 
opgezonden. Daarna kan d 
fractie samen met de partij-e 
commissie Onderwijs kijken hoe 

d
men over verschillende PUnten 
enkt. 

Nel! Giniaar· o d" " · " 'P ze wijze 
kunnen we samen tot a.fkewogen 
oordelen komen Datl""k · IJ tme 
ontzettend belangrijk. Ik hoop 
dat de partij mee wil denken. " 

wenst een keuzevakkenpakket voor de 
leerlingen ter aanvulling op de basis
opleiding gedurende de drie jaren 
middenschool. 

Gegriefd 

Nell Ginjaar maakt zich ernstig zorgen 
over de positie van de leraren. Die is nu 
al moeilijk, maar wordt vermoedelijk 
nog zorgwekkender. 
Over de huidige situatie zegt zij: "Kijk 
nu eens naar de doorsnee leraar. Wat 
heeft die vrouw of man de laatste 
vijftienjaar meegemaakt? De ene nota 
na de andere kwam op tafel. Al die 
ministeriële nota's hadden eigenlijk één 
boodschap: het huidige onderwijs 
deugt niet. Het moet worden verbeterd. 
Anders! Aangepast! Ik denk dat 

daardoor veelleraren zijn gegriefd, 
omdat ze dag-in-dag-uit hun best staan 
te doen. Zij worden in hun eergevoel en 
gevoel van eigenwaarde aangetast. Na 
de invoering van de Mammoetwet 
kwam toch wel elke twee, driejaar de 
boodschap van het departement: Ja 
jongens, het spijt me, maar het moet 
weer anders ... " Nell verontwaardigd: 
"Die leraren worden daar toch 
knotsgek van? Die willen gewoon rust 
in het onderwijs en die vragen: wanneer 
mogen we weer gewoon doorgaan met 
lesgeven zonder lastiggevallen te 
worden door het ministerie. Nu zijn er 
lui die smalen: die lui willen niets ... 

. maar dat is het niet. Ik denk dat de 
meeste Ieraren op alle mogelijke 
manieren willen meewerken het 
onderwijs te verbeteren, maar dat men 
eindelijk ook wel eens waardering voor 
het werk wil zien en dat men af wil van 
dat zwenkend onderwijsbeleid. 
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Rust hoeft geen stilstand te zijn. En de 
VVD wil die rust- geen stilstand - op 
zeer korte termijn in de 
onderwij swereld." 

Opleidingsgraad 

Nell Ginjaar ziet echter heel goed in dat 
het komendjaar nog stevige discussies 
over de nieuwe plannen van Van 
Kemenade t.a.v. het voortgezet 
basisonderwijs zullen worden gevoerd, 
o.a. ook over de opleidingsgraad van de 
leraren. Nell: "Je moet er van uitgaan 
dat men straks op deze scholen 
kinderen binnen krijgt, die volstrekt 
ongeselecteerd zijn. Dus totaal 
verschillend in aard en aanleg. De 
leraren zullen toch moeten zorgen dat 
ieder kind aan zijn of haar trekken 
komt. Daarvoor moet die leraar dan 
wel de opleiding krijgen. 
Bovendien gaan er in dit onderwijs 
nieuwe vakken bijkomen: o.a. 
informatica, algemene technieken, 
huishoudkunde. Deze vakken kun je 
niet met een woord en een kreet geven. 
De kinderen zullen hierbij de handen 
moeten laten wapperen. De scholen 
zullen anders toegerust moeten 
worden. Dat is een van de redenen 
waardoor dat voortgezet > 



ba.sisonderwijs zo ontzettend kostbaar 
gaat worden. Ik heb horen fluisteren 
dat Van Kemenade daar grote ' 
moeilijkheden met Van der Stee 
(Finanóiën) over heeft gehad en dat hij 
nu roept dat de invoering van de 
mid~enschool geen extra geld kost. 
Nierhand gelooft dat. Öfhet is zo dat de 
leraren het zelfkunnen gaan betalen. 
Bij het huidigè onderwijsbestelliggen 
de zaken zo: er zijn eerstegraads 
leerkrachten (de zwaarste opleiding. 
Zij begeleiden de kinderen tot aan de 
universiteit. Zij krijgen het beste 
salaris); tweedegraads (verdienen iets 
minder) en derdegraads (zij hebben l.o.
akten en verdienen het minst). Op het 
ogenblik kunnen de eerstegraads 
leerkrachten ook lesgeven in de eerste 
klas van het voortgezet onderwijs. Dat 
is heel bewust gedaan omdat die 
kinderen aan het eind van datjaar een 
keus moeten maken. Zij moeten 
worden geholpen door de leerkrachten, 
want die brengen daarbij advies uit. 
Dat houdt in dat die leerkrachten dan 
wel zélf moeten weten wat voor soort 
onderwijs dat is. Ze moeten zelf daarin 
les kunnen geven om te weten wat voor 
een kind geschikt is. (Neem als 
uitersten het doe- en het theoretische 
onderwijs.) De VVD is mordicus tegen 
de betaling van eerstegraads 
leerkrachten volgens derdegraads 
bevoegdheid indien men les geeft in 

lagere kla'Ssen. Die gedachte is bij het 
huidige onderwijs gelukkig voorlopig 
van de baan. Maar over dat voortgezet 
basisonderwijs dat nu weer op stapel 
wordt gezet zegt men: Dat is 
derdegraads. Daar zouden dus de 
eerstegraders voor veel minder salaris 
les moeten geven. Dat betekent dat de 
leerkracht zélf de 
onderwijsvernieuwing gaat betalen. Ik 
vind dat onrechtvaardig. Zeker als je 
ook ziet hoe de taak van de 
leerkrachten verzwaard gaat worden. 
Het betekent ook dat de derdegrader 
met de lichtste opleiding in het vbo de 
grootste groep gaat worden. Vaak is 
men afkomstig van de Pedagogische 
Academie en heeft men daarnaast nog 
twee aktes gehaald. Het kunnen best 
heel goede leraren zijn, maar qua 
vakkennis lopen ze ontzettend achter 
bij hun eerste- en tweedegraads 
collega's. De eerstegraads zullen- als 
dit idee zou worden doorgezet - straks 
ook niet storm lopen voor het vbo. Dat 
gaat problemen geven. Net zo goed als 
men die eerste- en tweedegraads 
leerkrachten nu voor de selecties in de 
lagere klassen van het voortgezet 
onderwijs nodig heeft, geldt dat straks 
ook voor het voortgezet 
basisonderwijs. Nu loop je een kans dat 
de beste leerkrachten straks gaan 
zeggen: Laat deze drinkbeker aan mij 
maar voorbijgaan." 

Doorlichting 

De leraar dreigt de pispaal te worden. 
Voorzover hij/zij dat al niet is. Werd 
vroeger een baan in het onderwijs 
afgeschilderd als een uiterst 
aantrekkelijk beroep vanwege de 
vastigheid en de lange vakanties, thans 
is van die vastigheid weinig over en 
heeft een groot deel van de overige 
werknemers ook al recht op een maand 
vakantie. 
Nell Ginjaar haalt er één levend 
misverstand bij, dat nog steeds bij de 
buitenwacht leeft: "Als die leraar 26 of 
29 uur les geeft (volle baan) denkt men 
dat hij de rest van de tijd wel op de 
tennisbaan kan gaan staan. Maar zijn 
taak is veel zwaarder: hij moet lessen 
voorbereiden, correctiewerk doen, 
ouderavonden houden en 
tegenwoordig wordt ook op de scholeri 
eindeloos vergaderd. Ik denk dat de 
meeste leraren veel meer dan 40 uur 
maken. 
De VVD zou graag eens willen zien dat 
de taak van de leraar werd doorgelicht 
en dat er vervolgens een regeling kwam 
waardoor zo'n leraar gemiddeld aan 
een werkweek van 40 uur kwam." 

Reny Dijkman 

In de editie van "Liberaal Reveil" nr. 2, 1981 komt dr. F. J. Kuijers in zijn 
artikel "Drie en een halfjaar liberaal milieubeleid" onder meer tot de 
conclusie, dat de liberale bewindslieden uit het kabinet Van Agt/Wiegel erin 
zijn geslaagd gestalte te geven aan een goed liberaal milieubeleid. 
Dat wil niet zeggen, dat de VVD-fractie t.a.v. het te voeren milieubeleid tijdens 
de huidige kabinetsperiode zelfgenoegzaam op haar lauweren mag gaan 
rusten. 
Integendeel, de fractie zal zich vandaag èn morgen tot het uiterste moeten 
inspannen om het door de "eigen" bewindslieden ingezette milieubeleid verder 
uit te bouwen en gestalte te geven. Een ieder weet, dat dat vanuit de positie van 
oppositiepartij niet gemakkelijk zal zijn. Ik voel mij daar echter binnen de 
fractie persoonlijk verantwoordelijk voor en zal trachten die 
verantwoordelijkheid waar te maken. 
Hoe? Tijdens de behandeling van de begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne injanuari van ditjaar heb ik daar enkele lijnen voor uitgezet. 
Ik wil daar nu nader op ingaan. 
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Als vertrekpunt wil ik daarbij nemen 
wat de oud-minister voor de VVD in 
het kabinet Van Agt/Wiegel, dr. L. 
Ginjaar, in hetzelfde nummer van 
"Liberaal Reveil" schreef: "Het gaat 
nog steeds niet goed met het milieu, niet 
in Nederland, niet in Europa en niet in 
de rest van de wereld". Een realistische 
constatering van een oud-bewindsman. 
Een uitspraak, die hem tot eer strekt, 
waar juist hij het recht heeft om lof te 
vragen voor het door hem gevoerde 
milieubeleid. Is hij het niet geweest, die 
zo ongeveer de laatste hand heeft 
gelegd aan de totstandkoming van wat 
wel genoemd wordt de sectorale 
milieuwetgeving (dat is de wetgeving 
voor de afzonderlijke onderdelen van 
de milieuzorg)? Is hij het niet geweest, 
die- waar het gaat om het aanbrengen 
van de onderlinge samenhang tussen de 
verschillende milieuwetten- de nodige 
initiatieven heeft ontplooid? Denk in 
dit verband aan de Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne! 
Een nuchtere constatering van een 
man, die op zijn gebied als zeer 
bekwaam moet worden aangemerkt. 
Maar wat doen we ermee? 
Wat doet de fractie ermee? Wat doe ik 
ermee? 
In zijn algemeenheid gezegd denk ik, 
dat de door de heer Ginjaar uitgezette 
lijnen moeten worden doorgetrokken. 
En wat dat betreft zal het kabinet méér 
dan kritisch worden gevolgd. Maar wij 
zullen óók kritisch moeten zijn en 
blijven ten aanzien van onszelf. 
Als de heer Kuijers signaleert, dat de 
VVD vaak wordt afgeschilderd als een 
partij die weinig aandacht heeft voor 
het milieu en die meestal andere 
belangen voorrang geeft boven het 
milieubelang, dan is dat een 
constatering die de meesten onder ons 
niet vreemd in de oren zal klinken. Of 
zij terecht is, blijft een andere vraag. Ik 
meen van niet. Wèl is waar, dat de 
VVD geen milieu-actiegroep is en ook 
niet wil zijn, zoals D'66 zich wèl 
voordoet en de PvdA in nog veel 
sterkere mate. De laatste vereenzelvigt 
zich zelfs met actiegroepen. Denkt u 
maar aan de rellen om Dodewaard. 
Een slechte zaak voor de politiek in het 
algemeen en het vertrouwen in de 

politiek in het bijzonder. 
Een politieke partij hoort haar plaats in 
het maatschappelijk krachtenveld te 
kennen ... 

Tegenstelling 

De VVD-fractie laat andere belangen 
niet voorgaan boven milieubelangen en 
óók niet andersom! De fractie pleegt bij 
de bepaling van het beleid uit te gaan 
van een integrale en evenwichtige 
belangenafweging. Dat geldt dus ook 
voor het milieubeleid. 
Tijdens de begrotingsbehandeling heb 
ik er op gewezen dat ten onrechte door 
velen een tegenstelling wordt 
gesuggereerd tussen (bijvoorbeeld) 
economie en milieubeleid. Een 
dergelijke tegenstelling kan echter 
slechts dáár bestaan, waar wordt 
uitgegaan van extreme standpunten en 
een korte-termijn-visie op het 
milieubeleid. 
Ieder redelijk en nuchter denkend mens 
kan op zijn vingers natellen dat 
economisch handelen zonder daarbij 
acht te slaan op de gevolgen voor mens, 
plant en dier, winst kan opleveren voor 
enkelen, maar grote schade voor velen, 
ja zelfs voor de gehele samenleving. 
Het is niet moeilijk om voorbeelden aan 
te halen. Denk maar aan de Uniser
affaire. Maar anderzijds is het ook zo, 
dat eenzijdige strijd vóór het milieu 
schade kan berokkenen aan de 
economie. En ook dáár zijn 
voorbeelden van te geven. Het 
bedrijfsleven weet daarvan mee te 
praten. Wat te denken van het 
voornemen van de staatssecretaris 
voor Milieuhygiëne- zoals u weet slaat 
de huidige regeringscoalitie het 
milieubeleid zó hoog aan, dat daarvoor 
met een staatssecretaris kan worden 
volstaan- om vooruitlopend op een 
beoordeling van de resultaten van 
eerdere maatregelen, nu reeds te koment 
tot een algemeen verbod van het 
gebruik van fosfaten in wasmiddelen? 
En dat, terwijljuist nu de twijfel groeit 
aan de doelmatigheid van zo'n 
maatregel om te komen tot verbetering 
van de kwaliteit van open wateren? 
En wat te denken van steeds 
verdergaande verboden op het gebruik 

Reinier Braams 
VVD-Tweede-Kamerlid 

van de zgn. fluorkoolwaterstoffen die 
worden toegepast in spuitbussen, 
koelkasten en piepschuim, terwijl blijkt 
dat de veranderingen in de atmosfeer 
veel minder zijn dan enkele jaren 
geleden nog werd aangenomen. 
En tenslotte van de uitvoerbaarheid 
van de milieuwetgeving, als blijkt, dat 
lagere overheden en bedrijven van 
bepaalde activiteiten - als bijv. het 
inzamelen van landbouwgif, het 
uitgloeien van verontreinigde grond
moeten afzien, vanwege (procedurele) 
knelpunten bij de uitvoering van de 
milieuwetgeving? 
Nu de wettelijke instrumenten 
voorhanden zijn of in een vergevorderd 
stadium van voorbereiding verkeren, 
rijst de vraag naar de doelmatigheid en 
effectiviteit van die wetgeving. De 
kwaliteit van onze milieuwetgeving 
verdient het niet om genoegen te nemen 
met het louter dienen als 
"symboolwetgeving". De uitvoering 
van de milieuwetgeving zal daarom bij 
voortduring zeer kritisch moeten 
worden bezien. Waar nodig zal de 
wetgeving moeten worden bijgesteld. 
Verder zal hard moeten worden 
gewerkt aan harmonisatie en integratie 
van de sectorwetgeving. 
Zo zal de Wet Algemene Bepalingen 
Milieuhygiëne zo snel mogelijk moeten 
worden uitgebouwd tot een 
Milieukaderwet. 

Geluidsheffing 

Bij bedoelde evaluatie- evenals bij 
nieuwe wetgeving - zullen de normen en 
doelstellingen die aan een bepaalde wet 
ten grondslag liggen opnieuw getoetst 
moeten worden aan wat er in de 
maatschappij leeft. Ik denk dan in het 
bijzonder aan een terugkoppeling 
vanuit de wetenschap en het 
bedrijfsleven. Het overheidsbeleid zal 
gericht moeten zijn op een nauwe 
samenwerking met de industrieën, op 
goed wetenschappelijk onderzoek en 
op het gezamenlijk voorbereiden van 
maatregelen. Ik ben het met de heer 
Ginjaar eens, wanneer hij te 
aangehaalder plaatse stelt, dat de zorg 
voor het milieu mede zal bijdragen tot 
het ontwikkelen van nieuwe technieken 



en apparaten door onze industrie. Het 
overheidsbeleid zal sterker dan in het 
verleden gestoeld moeten zijn op 
gegevens, studies en adviezen. 
Willekeurig beleid, daar doen we niets 
mee! Dat schept slechts onzekerheid en 
onrust. Een sprekend voorbeeld 
daarvan is de door de staatssecretaris 
aangekondigde nieuwe geluidheffing 
op auto's. Ik ben nog steeds van 
mening, dat de veroorzaker van 
vervuiling in beginsel ook de (directe) 
kosten om die vervuiling te voorkomen 
of ongedaan te maken, voor zijn 
rekening moet nemen. Maar- en dat 
geldt voor het heffingenvraagstuk in 
het algemeen - er moet wel een 
oorzakelijk verband bestaan tussen een 
bepaalde activiteit en de vervuiling van 
het milieu. Er behoort naar mijn 
mening voorts geen milieuheffing op 
een specifiek milieuvervuilende 
activiteit te worden gelegd, wanneer die 
activiteit niet met de uit die heffing 
verkregen middelen doelmatig zal 
worden bestreden. Verder moet 
duidelijk zichtbaar zijn welke de relatie 
is tussen een milieubezwaarlijke 
activiteit, waarop een heffing komt te 
liggen en de milieuverbeterende 
activiteit, die uit zodanige heffing wordt 
betaald. Wanneer aan 
vorengeformuleerde criteria niet wordt 
voldaan, moet geen heffing worden 
opgelegd, maar behoren de kosten ten 
laste van de algemene middelen te 
komen. 
Welnu, de door de staatssecretaris 
beoogde heffing bij de aanschafvan 
een auto in het kader van de toepassing 
van de Wet Geluidhinder voldoet niet 
aan deze voorwaarden. Ik heb daarom 
tijdens de begrotingsbehandeling bij 
motie de regering uitgenodigd afte zien 
van een dergelijke geluidsheffing. 
Deze motie is door een meerderheid 
van de Kamer aangenomen. 
Tégen stemden onder andere de PvdA 
en D'66 ... en de Staatssecretaris moest 
terug naar af! 
De zorg voor het milieu is wel primair 
een overheidstaak, maar niet alléén een 
verantwoordelijkheid van die overheid. 
Het is een verantwoordelijkheid, die 
iedereen- burger, organisaties, 
bedrijven, enz. - aangaat. Samen en 

afzonderlijk dragen we 
verantwoordelijkheid voor het tot 
stand brengen en handhaven van een 
goede leefomgeving. De 
verantwoordelijkheid en zorgplicht van 
de overheid eindigt dáár, waar die van 
de burger begint. Dat betekent echter 
wèl, dat voor die burger het 
overheidsbeleid doorzichtig en 
inzichtelijk moet zijn. Het milieubeleid 
van de overheid moet zodanig in elkaar 
steken, dat het kan rekenen op een 
breed draagvlak in de maatschappij. 
Tenslotte meen ik, dat de jaren tachtig 
vooral in het teken zullen moeten staan 
van een preventief beleid. 
Milieubedervende situaties zullen 
moeten worden voorkomen. 
Lekkerkerk en recentelijk Dordrecht 
hebben wat dat betreft keihard het 
tekortschieten van de verschillende 
overheden op het vlak van de 
milieupreven tie, zowel als het 
tekortschieten van industrieën en 
burgers, aan het daglicht gebracht. Ik 
denk dat anno 1982 een ieder zijn 
verantwoordelijkheid voor wat betreft 
het milieu kent, in ieder geval zou 
moeten kennen. Wetgeving is er om die 
verantwoordelijkheid in goede banen te 
sturen. 
Kortom, een liberaal milieubeleid zal 
naar mijn mening-moeten zijn 
gebaseerd op onder meer de volgende 
uitgangspunten: 
I. een evenwichtige belangenafweging 
t.o.v. de andere beleidssectoren; 
2. een primair preventief karakter; 
3. harmonisatie en integratie van 
wetgeving; 
4. wetten die gedragen worden door 
normen en doelstellingen, die hurt 
weerslag vinden in het maatschappelijk 
denken, zowel als op voortdurend 
wetenschappelijk onderzoek; 
5. een breed maatschappelijk 
draagvlak; 
6. het leggen van méér 
verantwoordelijkheid bij de burger en 
maatschappelijke organisaties; 
7. gepaste terughoudendheid van de 
lagere overheid, indien de uitvoering 
van maatregelen aan lagere overheden 
is gedelegeerd. Niet te vaak de lagere 
overheden met beroepsprocedures 
(inspecteur) voor de voeten Jopen. ~ 

• • • • • • • • • 
·-• • • 

Mijn opinie is ... 

: Oneerlijk 
• • 

Meestal zijn in de gemeenteraden de VVD
afgevaardigden de enigen, die wel eens 
willen pleiten voor het voorkómen van 
oneerlijke concurrentie op zalengebied en 
in de horecasfeer. Dat gebeurt meestal aan 
de hand van begrotingsposten voor subsidie 
aan sportverenigingen e.d. die ook een 
clubhuis of kantine exploiteren. Als daarin 
ook vergaderingen, bruiloften en partijen 
gehouden kunnen worden, dan wordt met 
gesubsidieerde accommodaties oneerlijke 
concurrentie aangedaan aan de niet 
gesubsidieerde horeca-ondernemers. 
Bekend verhaal tot zover. Mijn vraag is nu: 
Is het wel eerlijk, dat diezelfde plaatselijke 
VVD-voorlieden, als zij een bijeenkomst te 
organiseren hebben, ook naar hun sport
tampat trekken? Ik zie in de 
aankondigingen van 
afdelingsvergaderingen en spreekbeurten 
nogal eens vergaderplaatsen als tennisclub 
Paradijsel, hockeyclub Cartouche, 
handbalkantine Ons Honk e.d. 

Middenschool 

J. H. Kerremans 
DenHaag 

De Middenschool maakt niet de kansarmen 
kansrijker doch de kansrijken kansarmer. 

R. Ketellapper 
Amsterdam 

VVDlonktnaar PvdA 

Een van de aantrekkelijke aspecten van de 
VVD is voor mij altijd geweest dat de partij 
weinig interne controversen kent. 
Ongetwijfeld een consequentie van het 
principe van erkenning van meningsvrijheid 
voor ieder. Ik wil dan ook niet graag een 
knuppel in het hoenderhok gooien, maar het 
moet mij toch van het hart dat de signalen 
van een toenadering van de VVD tot de 
PvdA, zoals die de laatste tijd nogal eens te 
beluisteren zijn, mij- en vele ex-CDA-ers 
met mij- in niet geringe mate verontrusten. 
Wij zijn in groten getale "overgelopen" bij 
de totstandkoming van het kabinet Den 
Uyl. Een aantal is teruggekeerd bij het 
ontstaan van de regeringscoalitie CDA
VVD, maar velen ook zijn de VVD trouw 
gebleven, omdat zij er niet gerust op waren 
dat het CDA bij een volgende gelegenheid 
niet toch weer met de PvdA in zee zou gaan. 
Ook als het uitsluitend om een 
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De inhoud van deze rubriek valt niet 
onder de redactionele verantwoordelijkheid. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
te lange brieven in te korten. 

.,monsterverbond" gaat om het 
regeringsmonopolie van het CDA te 
doorbreken is men bij ons wel aan het 
verkeerde adres. 

drs. A. G. Verdenius 
Beek/Ubbergen 

Sterke man gevraagd 

In het nummer van 2februari 1982 trof ik 
een prima artikel van Anita Wagernakers 
over Superioriteit en Jurkangst, waarin zij 
o.a. de wet .,Gelijke Behandeling" 
aanháalt. 
Ik heb genoten van dit artikel. Echter tot 
mijn verbazing staat 2 pagina's daarvoor 
een advertentie van onze adjunct-secretaris 
Organisatie en Propaganda met de kop: 
.,Sterke man gevraagd" 
Foei,foei! Immers, zouden er geen sterke 
vrouwen zijn? 
Slip ofthe pen, mijne heren? 

Polen 

Jetty van IJzendoorn-Smil 
Nijmegen 

In aansluiting op het artikel., VVD wil 
overheidssteun voor particuliere hulp aan 
Polen" in V en D van 2 februari jl. het 
volgende: 
Een tweetal weken geleden ontving ik van 
een in het academisch ziekenhuis te Poznan 
(Polen) werkzame chirurge een opgave van 
een aantal dringend gewenste medicijnen 
en medische hulpmiddelen. Het betreft hier 
o.a. operatie-handschoenen, spuiten, 
naalden, garen, watten, pleisters, catheters, 
antibiotica, vitamine B + C, insuline etc. 
etc. Door middel van de Nederlandse 
Stichting Hulp Polen (voorzitter is de heer 
D. Dolman) kwam ik terecht bij de in 
medicamentenverzendingen 
gespecialiseerde Medische Bank te 
Arnhem. Op het moment ontbreekt het deze 
instelling echter aan dejinancié7e middelen 
(i.c.f 20.000,-) om aan het door mij 
ontvangen Poolse verzoek tegemoet te 
kunnen komen. Derhalve doe ik een beroep 
op de lezers van Vrijheid en Democratie. 
Door middel van een storting op postgiro 
1514060 t.n.v. de Medische Bank 
.,Nederland helpt Polen" kunt u ertoe 
bijdragen dat Poolse artsen hun patit?'nten 
weer op een normale manier kunnen helpen. 

P. de Vries 
Heerlen 

• • • • • • • • • .•. A 
OCASSEN 
Op 18 maart spreekt de heer L. M. de Beer 
in de Stadsherberg te Assen. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: Liberale visie op 
wonen. 

BOXMEER 
Op 2 april spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in hotel Van Diepen. Aanvàng: 
20.30 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

DEVENTER 
Op 22 maart spreekt de heer drs. L. M. L. 
H. A. Hermans in het Open Hof. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: algemene politiek. 

ETTEN-LEUR 
Op 29 maart spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in rest. De Ruyterborg. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: kunnen we de 
jongeren nog een toekomst bieden? 

EIJSDEN 
Op 22 maart spreekt de heer dr. L. Ginjaar 
in de zaal van de Koninklijke Oude 
Harmonie. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: milieubeleid op nationaal en 
internationaal gebied. 

's-GRAVENHAGE OA V 
Op 20 april spreekt de heer dr R. W. de 
Korte in het paviljoen van het 
gemeentemuseum. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: jeugdwerkloosheid. 

GRONINGEN 
• Op 22 maart spreken in Het Tehuis de heren 

dr. R. W. de Korte, 1~ W. Remkes enG. 
Geertsema. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: Hoe de economische situatie in 
Groningen te verbeteren? 

HAARLEMMERMEER 
Op 22 maart spreekt de heer mr. dr. C. 
Berkhouwer in hotel rest. De Beurs te 
Hoofddorp. Aanvang: 20.00 uur. 

JOVD KENNEMERLAND 
Op 26 maart vindt er een debat plaats 
tussen drs. L. M. L. H.A. Hermans (VVD) 
en A. Kosto (PvdA) in de Lantaern te 
Haarlem. Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: 
de samenwerking tussen VVD en PvdA. 

PUTTEN 
Op 19 april spreekt mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas in de Heerdt. Aanvang: 20.00 uur. 

ROLD~ 
Op 18 maart spreekt de heer A. J. Evenhuis 
in ontmoetingscentrum "De Boerhoorn". 
Aanvang: 20.00 uur. 

·. 

St. OEDENRODE 
Op 22 maart spreekt de heer A. A. M. E. 
van Erp in de Gouden Leeuw. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

SOMEREN 
Op 26 maart spreekt de heer A. A: M. E. 
van Erp in gemeenschapshuis "de Ruchte". 
Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: 
jeugdwerkloosheid. 

VOORBURG 
Op 25 maart spreekt de heer A. Ploeg in het 
Wapen van Voorburg. Aanvang: 20.30 uur. 
Onderwerp: De NAVO, de beste 
vredesbeweging van het Westen. 

VUGT 
Op 6 april spreekt de heer A. A. M. E. van 
Erp in hotel-rest. Modern voor de 
ondernemers. Aanvang: 20.00 uur.· 
Onderwerp: gem. pol. 

WE ESP 
Op 22 maart spreekt de heer H.H. Jacobse 
in jongerencentrum "Poe". Aanvang 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

IJSELSTEIN 
Op 22 maart spreekt mevr. E. Ver kerk
Terpstra in buurtcentrum De Basis. 
Aanvang: 20.30 uur. 

ZWOLLE 
Op 26 april spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in "het eigen gebouw". Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

Wiegel: 
Op 22 maart spreekt de heer H. 
Wiegel in het Turfschip te Breda 
voor de kamercentrale Tilburg. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Smit-Kroes: 
Op 18 maart spreekt mevr. drs. N. 
Smit- Kroes in het cultureel centrum 
te Amstelveen voor de 
kamercentrale Haarlem. Aanvang: 
20.00uur. ~ 



Uniek aanbod voor 
autorijders met vermoeide ruggen: 

Scheel autofauteuil 
maand lang op proef 

in uw eigen auto! 
U maakte geen gebruik van dit aanbod in 1981? 
Vele autorijders deden dat wel. Reden een 
jaartje langer in hun auto en namen een Scheel 
autofauteuiL Opnieuw krijgt ook u de kans een 
Scheel autofauteuil uit te proberen in uw eigen 
auto. Zou de stoel u niet bevallen, dan levert u 
'm weer in (tegen een geringe vergoeding). 
Twijfelde u reeds lang of u zo'n f 1.200,- zou 
uitgeven, dan kunt u nu zonder risiko kennis 
maken met de beroemde Scheel autofauteuiL 
Gun uw rug zo'n naar maat aangepaste Scheel 
autostoel, vele auto's lang! Scheel, met zijn 
solide torsievrije konstruktie en zijn uniek 
schokdempend vermogen. Vraag vrijblijvend 
dokumentatie of bezoek onze showroom in 
Hilversum of een van onze regionale dealers. 

Als u er zeker van wilt zijn, dat u een Scheel auto
fauteuil koopt, vraag dan bij aankoop naar het 
2-jarig Scheel garantiebewijs. 

· En let op dit vignet! 

sc::heel 
· autofauteuils 

Showroom: Emmastraat 44, Hilversum 
Tel. 035-14341. Geopend: ma/vrijdag 8.30-17.00 uur, 

zaterdag 10.00-12.00 uur. L.. 
-----------------~-BON Stuur mij vrijblijvend uw dokumentatie 

NAAM 

ADRES 

PLAATS 

POSTCODE .TEL. 
Invullen, uitknippen en opzenden aan: 
Scheel Nederland. Emmastraat 44, 1211 NH Hilversum vo 

Optrekkend vocht, doorslaand vocht. lekkage. Waardoor 
beton- en steenkonstrukties worden aangetast en kelders 
onbruikbaar worden. 

INJECTION VOOR DOELTREFFENDE VOCHTWERING. 
lnjection is specialist in vochtwering door middel van 
injectie met speciale harsen.lnjection doet dat voor partiku
lieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Onder waterdichte 
voorwaarden. Met waterdichte garantie. 

Neem geen halve 
maatregelen. 

Bellnjection. 

lnjection b.v., 
Marcaniweg 4, 
4124 PO Hagestein. 
Tel.nr. 03473- 75774~ 

DEMONSTRATIE INBRAAKBEVEILIGING! 

Kosteloos en geheel vrijblijvend demonstreren wij bij u 
thuis of in uw bedrijf ons superieure electronische 
INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM. 

Door eigen import slechts/1.450,-, excl. 18% BTW. 

Bel voor nadere inlichtingen 
of folder: 

LJP===~ 

VLOER· 
KLUIS 
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AMIGO SAFETY NEDERLAND 
Javastraat 281 - Den Haag 
Tel. 070 - 636370 

Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

8-pagma brochure. 
Telefoon 03451·611 0 WD 



In Spanje genieten van de heerlijke zon en 
een vriendelijke fiskus - is dat er voor u 

niet meer bij omdat uw huis zo weinig opbrengt? 
Dan biedt Solidcasa u de helpende hand: 

uw eigen huis aan de Baai van Rosas (Costa Brava) 
met een fmanciering over 10 jaar tegen 6°/o! 

Droomwens wreed verstoord? ~~· .. , 1 _;/l'· 1_.

1
.,: .... -

'1\i//7-' I' j~.~~ 
Velen droomden er al jaren van om over ·~ ,~:t- ') ..k- ~~;,.-. 
niet al te lange tijd in Spanje te gaan ge-

11 
.\)' -- , - '"': · / · 

nieten van hun gespaarde geld of pen- , i·; "(W", lrf.J.~...!'~<~::;::::;~~~;!;,~ 
sioen, waarbij in die gcdJchten de op- '··~~ ~ 7' 
brengst van het eigen huis een belangrij- • ('ll 
ke rol speelde. Doordat de huizenmarkt /' 1 jl 
in elkaar plofte, werden veie van die dra- J f ,· 
men wreed verstoord. ..~· 

-~~ 
Solidcasa helpt met _.... ~~,:~.-.lr:74""~ 

fmanciering " 
Voor wie dat wil bestaat er nu een nieuwe moge- Eventuele verhuuropbrengst 
lijkheid: een prachtige villa aan de Baai van verlicht Jasten! 
Rosas kopen van Solidcasa, waarbij een groot 
deel (2/3) van het aankoopbedrag kan worden 
gefinancierd. Solidcasa stelt nl. een lening be
schikbaar, die over 10 jaar kan worden afgelost te
gen een rente van 6% (op basis van annuïteit). 

Maandelijkse lasten blijven 
betaalbaar 

Met aflossing en rentebetaling komt u op een 
maandbedrag uit dat vanuit een redelijk maand
inkomen stellig te dragen is. En vergeet niet: 
huizen in Spanje zijn naar verhouding nog steeds 
niet duur! 

Fiskale voordelen 
Bovendien is de betaalde rente in Nederland vol
ledig aftrekbaar. En wanneer u eenmaal besluit 
permanent naar Spanje te verhuizen, plukt u de 
vruchten van het milde Spaanse klimaat (even 
aangenaam als het weer 1). 

Wilt u de eerste jaren uw huis nog niet (volledig) 
;elf bewonen, dan kunt u het desgewenst via 
Solidcasa verhuren. Reklamecampagnes in 
diverse landc:n zorgen voor een optimale op
brengst als plezierige tegc:moctkoming in de 
kosten van rente en atlossing 1 

Wie en wat is solidcasa? 
Solideaso is een reeds /4jaar bestaande Ne
derlandse boultrmderneming, de grootste aan 
de Baai van Ro.ws. In de prachtige marina 
Ampuriabram en het bekroonde bergdorp 
Paradise Villas (ria/11 uit::icht op de Baai.') 
werdenmeerdan 600 \'!Ïia '.1 gebouwd. Een ei
gen se1Yice-o1ganisatie ~orgt \'oor continu on
derhoud van \regen, \'erlichting, tuinen etc. 
01·erdracht vindt plaats via de notaris, kon
trakten ::tïn in het Nederlands. Er is een grote 
keuze in gerede hui~en. maar men kan ook 
naar c(t;en idee laten bouH·en, Of! ~-;rote of"/.: Iei
ne stukh.en grond, al dan niet aan kanaal 

Mooiste klimaat van Spanje _ 
I let klimaat aan de Baai van Rosas 
wordt vaak het mooiste van Spanje 
genoemd - zelden heet meestal 
behaaglijk warm, 's winters zacht
kortom plezierig door afwisseling. 

Medische faciliteiten 
Vooral voor wat ouderen is het prettig te weten 
dat er goede medische voorzieningen zijn. In 
Figueras (10 km) zijn uitstekende ziekenhuizen 
met kundige specialisten. Ook kan men even
tucel terecht in het grote ziekenhuis van Perpig
nan, even over de Franse grens (3 kwartier met 
de auto). 

Schitterend natuurgebied 
Dichtbij (half uurtje rijden) bij de Baai van Rosas 
ligt het schitterende natuurgebied van de Pyre
neeën (ook voor wintersport1). En het achterland 
is aantrekkelijk met tal van pittoreske plaat<;jes, 
rijk aan historie en cultuur. 

Uw huis dichtbij Nederland! 
Rosas ligt niet ver van Nederland, slechts een half 
uurtje over de Frans/Spaanse grens. Met de auto 
bent u er zó, over louter snelwegen. Vliegverbin
dingen 1ijn er met Barcelona en Gerona. 

BON VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE 
Wilt u meer weten, o.a. over de financiële 
mogelijkheden, vul dan de bon in of bel voor do
kumentatie (u wordt in het Nederlands te woord 
gestaan). Alle inlichtingen zijn vrijblijvend, ad
viezen worden strikt vertrouwelijk gegeven. 

\'oor rechtstreeks \'aren naar ::ee. 

-------------+-
1 BON Ja, zendt u mij vrijblijvt;nd dokumentatitO. I 
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8DLIDCASA 
maakt wonen in Spanje bereikbaar 

AMPURIABRAVA/ROSAS- BOX 22~ -SPANJE 
TELEFOON. 09 34 72 250552/250378 (vrat:L'Il naar dhr. Van Sijll 

I 
Ik ben eventueel geïnteresseerd in financiering I 
Oja D neen (aankruisen s.v.p.) 

I NAAM I 
I -- I 
I ADRES_ ·- -·· -- - I 

I 
PLAATS - - - ·- I 
POSTCODE _ _ _TELEFOON 

I Invullen, uitknippen en in gefrankeerde envelop ;enden aan: I 

I 
Solidcasa, Box 225, ROSAS (Ge.), Spanje. I 

VD 



Mouton d'Armailhacq 1934 

een 
keus 

' __ , ... ,_&~ 

Walraven & Sax levert snel en correct, 
aan particulieren en de top-gastronomie. 

Les Rares. Zeldzame wijnen voor 
collectioneurs. Zoals bijvoorbeeld 
de afgebeelde Mouton d'Armailhacq. 

Les Grands. De grootste namen per 
gebied. Zoals Bourgogne Louis Latour, 
Muscadet Louis Métaireau, 
Elzas F.E. Trimbach, Rioja Faustino. 

Les Agréables. Prettige wijnen teg 
zéér acceptabele prijzen. 
Wijnen die, omdat ze door Walravt 
& Sax gebracht worden, een eiger 
'gecontroleerde herkomstbenamir 
bezitten. 
Als voorbeeld: Miracle du Patron, 
Hauteham p-le-Duc. 

Levering door geheel Nederland. Voor inlichtingen en aanvraag gratis maandelij 
wij ninformatie: Antwoord nummer 10, 4870 VB Etten-Leur, telefoon 01608-16750 
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Amigo Safety Nederland, Den Haag I Deltona Corporation, 
USA I Diners Club Benelux, Amsterdam I Hotel Edenhof, 
Zwammerdam I Hypotheekcentrum voor Academici, Rotterdam 
I Judokwai-Velp, Velp I Vakantieboerderij Klein Oever, Balkbrug 
I Kontrast b.v., Haarlem I Van Leeuwen Buizen, Zwijndrecht I 
Sindbad Tours, Eindhoven I Solidcasa, Nunspeet I Schuijtvlot, 
Montfoort I Vetkamp b.v., Amersfoort 

Voor levering en 

aanbrengen van: - aaiiUrlelen 
- as•est-celllntlelen 
- asfaltleien (sllllalesl 

Vetkamp B.V. 
Sirkstraat 129 Soest 

033-16579 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal • Velp? Omdat voor 
uw gezin, vrienden en kennissen In een sfeervolle 
omgeving mogelijkheden bestaan. 
Judo- Jiu-Jitsu - Karate- Hstha-Yoga -Jazz- beat
en soul-ballet, moderne damesgymnastlek. 

T ei.085-62.06.28 
Heemskerklaan 54 - 6881 ES VELP (Gld.) 

KLEIN - OEVER 
Zorgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad. sport en lsamen)spel. creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat. Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230- 19204. 
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Verkiezingsanalyse door 
Campagneleider GerlofBoosman 

En zo was de verkiezingsavond! 

Verslag van de Algemene 
Vergadering, 2 dln 



Het fenomeen Wiegel 
Bij de start van de Provinciale Statencampagne in Leeuwarden liet D '66 in deze 
provincie weten dat landelijke politici als campagnesprekers niet welkom zouden zijn. 
De VVD had daar geen "last"van. Fractieleider Wiegel sprak in Leeuwarden tezamen 
met gedeputeerde Frans Steenmeijer voor bijna 1000 mensen. De hele campagne heeft 
hij samen met de provinciale lijstaanvoerders het land doorkruist, onvermoeibaar 
gesproken voor afgeladen zalen. Het feit dat de VVD nu de tweede partij in Nederland 
is, dankt zij in de eerste plaats aan déze man; dit natuurtalent in de vaderlandse 
politiek. Vijfentwintig was hij toen hij in de Tweede Kamer kwam. Nu is hij veertig. 
Door zijn klare taal, zijn moed om toch maar steeds weer opnieuw dat voortouw op te 
pakken, groeide de VVD van 16 naar 22 zetels, van 22 naar 28. Vorigjaar zakte zij 
twee zetels, maar ze had nog nooit zoveel kiezers gehad. En nu ... als deze verkiezingen 
maatgevend waren geweest voor de Tweede Kamer hadden we nu 34 zetels gehad. 
Wiegel heeft al die keren dat hij de campagnes leidde nooit de 
vermoeidheidsverschijnselen getoond, waaraan andere lijsttrekkers, die langer 
meelopen, stuk voor stuk zijn gaan lijden. Hij is een fenomeen! 

Daarnaast mag de dank van de VVD heel sterk uitgaan naar onze nieuwe voorzitter 
Jan Kamminga. Het opvolgen van de voortreffelijke voorman, dieFrits Korthals Altes 
van die partij is geweest, was geen kleinigheid. Kamming a heeft binnen eenjaar 
voorzitterschap bewezen dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Ook hij beweegt zich 
in de mediawereld en op spreekbeurten als een vis in het water. Hij is de bezielende en 
bindende voorzitter geworden, die de VVD in hem hoopte te treffen. 
Dank ook aan al die werkers en werksters. In de eerste plaats geldt dat voor 
campagneleider GerlofBoosman, die deze campagne met grandioos succes bekroond 
ziet. Elders in dit blad leest u zijn analyse. Dank ook aan al die medewerkers die 
gemotiveerd aan de slag gingen. Die, al ging het er op vergaderingen soms heet aan toe, 
tóch als eenheid naar buiten bleven komen. De Landelijke Propagandacommissie heeft 
zich kranig geweerd met al die mensen op wie zij weer de juiste motivatie en het 
onontbeerlijke enthousiasme moest overdragen. 

En dan de Koninginnegracht. Algemeen Secretaris Wim van den Berg, zijn wandelend 
geheugen, mevrouw Van der Loo en zijn rechterhand Tineke Tangel hebben duizenden 
vragen uit den lande en problemen gedurende de afgelopen maanden voor hun kiezen 
gehad. De ledenadministratie dreigde door de toevloed van nieuwe VVD-ers overspoeld 
te raken, maar stressbestendig ging men ook dáár rustig verder. Hugo Dittmar, Maya 
Kwint en bureau NA VAR vormden bijna een eenheid met Boosman, want ideeën moeten 
nog wél "even" worden uitgewerkt. En Hans Alberts heeft zich te pletter gewerkt om al 
het materiaal op tijd bij de mensen te krijgen. De mensen van de telefooncentrale op de 
gracht zullen na de gemeenteraadscampagne vermoedelijk ook wel een zucht van 
verlichting slaken. De vraag naar inlichtingen wordt steeds groter en de telefoons zijn 
regelmatig overbelast. 
Campagnevoeren blijft iets merkwaardigs. 
De eensgezindheid van de liberalen heeft de partij gebracht 
tot deze uitslag: tweede partij van Nederland. 



D'66 heeft sluisfunctie: 
van PvdA naar VVD 
Fantastisch! Ongelooflijk! Wat een uitslag! Wie had hier zelfs 
maar van durven dromen? Natuurlijk, in deze campagne 
hadden wij ons als doel gesteld de uitslag van 197 4 te 
overtreffen. Dat was toen de beste uitslag die wij als partij ooit 
bij een verkiezing boekten: 19 %. En allemaal hadden wij de 
hoop dat het deze keer zelfs mogelijk zou moeten zijn de 
magische grens van 20 %te overschrijden. Voorzitter Jan 
Kamminga zei het nog op onzejaarvergadering in Venlo: één 
op de vijfkiezers een liberale kiezer! 
Maar dat wij die barrière metzo'n donderende knal zouden 
doorbreken is ongelooflijk. De VVD scoorde immers maar 
liefst 22,2 %! In één klap zijn wij daardoor de tweede partij in 
het land geworden. 
Deze uitslag is in de eerste plaats een geweldige persoonlijke 
triomfvoor onze politieke leiderHans Wiegel die met een 
ongelooflijke persoonlijke inzet ook bij deze campagne weer 
onvermoeid in touw is geweest. Onder zijn leiding is de VVD
aanhang de laatste 10 jaar maar liefst verdubbeld! 
Maar deze uitslag zou evenmin mogelijk zijn geweest zonder de 
inzet van al die duizenden en duizenden VVD-ers die in hun 
afdeling ofkamercentrales aan de VVD-campagne hebben 
meegewerkt. 

De uitslag 

Bij de Statenverkiezing in I 978 
behaalde de VVD in totaal I 6,9 %. Nu 
22,2. Een winst van maar liefst 5,3 %. 

Een ware aardverschuiving! In Noord
Holland werd de VVD zelfs de grootste 
partij! 
Hieronder volgt het 
verkiezingsresultaat in de verschillende 
provincies: 

Een ere-plaats voor Utrecht. Nergens 
immers is de liberale aanhang zó groot 
als in deze provincie. Maar ook een 
extra felicitatie voor Noord-Brabant, 
de provincie waar de grootste VVD
winst werd behaald: 6,5 %! De extra 
aandacht die de laatste campagnes aan 
Brabant en Limburg is gegeven is niet 

.·.·.·.· zonder resultaat gebleven. 
·.·.·.·. Staten '82 Staten '78 Winst Ook in een aantal grote steden was de 

ll~l ~~=~~~~n 1;:~ :1:1 : H r~i:~~t;.;:::~:~f~: paac ·.· 

::;:;;:: 20,I 13,6 + 6,5 Ook in enkele grote :~;. 
[i Limburg I 7, I I 2, 1 + 5 forenzengemeenten - de VVD is daar ij 
~ ~~~i~~=;~:~::=~~~:t:~stevigde de ~ 

=I~ I 2 j 



Amstelveen 37,9% 
Rijswijk 36,5 % 
En ook in Zoetermeer, in grootte de 
derde forenzengemeente- werd de 
VVD duidelijk nr. I met 29.6% der 
stemmen. 
Dat niet alleen in de grote steden of in 
de forenzengemeenten de VVD-winst 
spectaculair was blijkt uit de volgende 
tabel: 

grote steden 
kleine steden 
forenzen
gemeenten 
verstedelij kt 
platteland 
platteland 

Zetels 

winst t.o.v. '78 
+ 5,3% 
+ 5,9 

+ 5,6% 

+ 4,8% 
+ 4.1% 

Hoe spectaculair de VVD--winst 
overigens ook is. het ging bij deze 
verkiezingen in de eerste plaats om de 
Statenzetels. De VVD won in totaal 
maar liefst 32 statenzetels en bezet nu 
150 van de 705 Statenzetels die bij deze 
verkiezingen op het spel stonden. De 
PvdA vit! van 253 op 161 zetels terug 
en D'66 bleef op slechts 54 zetels 
steken. Hoewel de PvdA minder 
stemmen kreeg, blijft haar aantal 
statenzetels groter. Dit komt doordat 
de provincies met verschillende 
getalssterkten werken voor het behalen 
van één zetel. Opmerkelijk is het 
resultaat voor het CDA dat weliswaar 
won t.o.v. de Kamerverkiezingen van 
vorigjaar maar duidelijk verloor in 
vergelijking met de Statenverkiezingen 
van 1978. In totaal moest het CDA 20 
zetels inleveren. Gezien de 
leeftijdsopbouw van deze partij- er is 
sprake van een duiddij kc vergrijzing
gaat het hier waarschijnlijk om een 
structureel verschijnsel. 
Maar niet alleen de Statenzetels 
stonden bij deze verkiezingen op het 
spel. De Statenleden kiezen immers 

GerlofBoosman, campagneleider 

ook de leden van de Eerste Kamer. 
Welnu, onze fractie zal daar groeien 
van 12 tot maar liefst 1 7 leden. 

Opkomst 

Politieke tegenstanders doen het nog 
wel eens voorkomen alsof de relatief 
lage opkomst de belangrijkste oorzaak 
is van hun verlies en dat daardoor de 
winst van de VVD sterk is geflatteerd. 
Inderdaad een opkomstpercentage van 
68 %is Jaag. Maar ook in 1970 was de 
opkomst 68 %, in 197 4 7 4 %en alleen 
in 1978 was de opkomst 79 %. 
Onze aanhang èn die van het CDA zijn 
in verhouding trouw naar de stembus 
gegaan, hoewel óók de VVD duidelijk 
te lijden heeft gehad van de relatieflage 
opkomst. Het zaljuist onze politieke 
opgaaf zijn, de thuisblijvers van nu 
duidelijk te maken dat de VVD hen een 

GerlofBoosman 
campagneleider 

perspectiefheeft te bieden. De 
thuisblijvers uit de PvdA-aanhang- en 
in veel mindere mate geldt dit voor 
D'66- hebben nog niet voor een andere 
partij willen kiezen. Als wij met elkaar 
de zaken goed aanpakken, moeten wij 
de komendejaren juist ook hen 
duidelijk maken dat hun belangen bij 
de VVD in goede en veilige handen zijn. 

Samenstelling VVD-aanhang 

Heel opvallend en hoopgevend is dat 
wij een fors aandeel hebben in de 
jongste groep kiezers tot en met 24 jaar. 
In deze leeftijdsgroep hebben wij een 
aanhang van 23,1 %. Maar het grootst 
is onze aanhang in de leeftijdsgroep 
van 35 t/m 49 jaar: 26,1 %. De 
aanhang in de verschillende 
leeftijdsgroepen loopt wat de VVD 
betreft niet spectaculair uiteen. 
Zorgelijk is de situatie overigens bij het 
CDA: daar is de aanhang het grootst 
onder de 65-plussers (46,5 %) maar 
wordt in de jongere leeftijdsgroepen 
steeds kleiner! 
Van alle VVD-kiezers is 38 %jonger 
dan 35 jaar. Voor de andere partijen 
bedragen deze percentages: 
CDA 27% 
PvdA 37% 
D'66 58% 
Van onze aanhang 33 %is 50 jaar of 
ouder. Voor de andere partijen gelden 
deze percentages: 
CDA 47% 
PvdA 40% 
D'66 18% 
In vergelijking met de andere twee 
hoofdstromen in de Nederlandse 
politiek is de VVD qua samenstelling 
dus het jongst!! 
Opvallend is nog steeds dat de VVD 
ook nu weer meer mannen dan 
vrouwen trekt. Van de 100 VVD
kiezers zijn er 5 3 mannen en 4 7 
vrouwen. Bij andere partijen is de 
situatie veel evenwichtiger. 
Uitzondering vormt het CDA waar de 
vrouwelijke kiezers sterk zijn 



oververtegenwoordigd. 
Onze spectaculaire winst, de enorme 
toevloed van nieuwe kiezers, kwam van 
alle partijen. Van de kiezers die vorig 
jaar nog op een andere partij stemden, 
maar nu, misschien voor het eerst in 
hun leven, VVD stemden, kwam 44 % 
van het CDA. Bijna 20 %kwam van 
D '66 en 15 %kwam van de PvdA. 
Interessant is om te kijken waar het 
verlies van PvdA en D'66 precies naar 
toe zijn gegaan. 
35 %van het PvdA-verlies ging naar 
"klein links", 22% vertrok naar het 
CDA en 20 %naar D'66. In totaal ging 
14% van het PvdA-verlies- dus ruim 
één kamerzetel- naar de VVD. 
Het D'66-verlies waaierde uit naar alle 
kanten. 26 %van het verlies van deze 
partij kwam bij ons terecht, 21 % ging 
naar het CDA en 32% naar de PvdA. 
Hoe spectaculair het D'66-verlies was 
blijkt uit het feit dàt deze partij maar 
liefst 40,41 %van haar aanhang uit 
1981 verloor. Het D'66-verlies was in 
verhouding zelfs groter dan dat van de 
PvdA. Deze partij verloor t.o.v. 1981 
39%. 
D'66 heeft dus duidelijk aan de VVD 
verloren. De uittocht van PvdA-kiezers 
naar D'66 is nu veel minder dan bijv. 
vorigjaar het geval was. D'66 zou in de 
Nederlandse politiek wel eens een 
sluisfunctie kunnen gaan vervullen 
tussen PvdA en VVD. Traditionele 
PvdA-kiezers die moeite hebben 
rechtstreeks en direct van de PvdA 
naar ons over te stappen kunnen 
misschien via een tijdelijke 

Wiegel: altijd tijd voor jongeren 

parkeerplaats bij D'66 naar de VVD 
worden geloodst. In mei vorigjaar was 
de VVD de enige partij die niet aan 
D'66 verloor. Nu is -voor het eerst- die 
sluisfunctie, die doorstroming naar de 
liberalen, op gang gekomen. Aan ons 
de taak dat proces verder te versterken. 

Nieuwe opgaaf 

De spectaculaire en ongekende groei 
van de partij stelt de VVD voor een 
nieuwe opgaaf: het vasthouden van de 
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vele nieuwe liberale kiezers èn het 
voeren van een zodanige politiek dat de 
vele thuisblijvers de volgende keer de 
stap naar de VVD wèl nemen. 
Daarvoor zijn niet alleen creatieve 
organisatorische oplossingen 
noodzakelijk maar dient ook ons 
politiek liberaal alternatiefverder 
ontwikkeld te worden. 



Algemene Vergadering te Venlo I 

De politieke redevoeringen vormen sinds jaar 
en dag op de algemene vergaderingen van de 
VVD het zout in de pap. In Venlo werd op 19 
en 20 maart door zes liberale sprekers het 
woord gevoerd. Twee van hen kwamen uit het 
buitenland: Martin Bangemann, voorzitter 
van de liberale en democratischefractie in 
het Europese Parlement (hij is lid van de 
Westduitse liberale Freie Demokratische 
Partei) en Michael Steed, vertegenwoordiger 
van de Britse Liberal Party. Voor de VVD 
werd het woord gevoerd door voorzitterJan 
Kamming a, politiek leiderHans Wiegel 
(twee maal), dr. Guus Zoutendijk, voorzitter 
van de VVD-Eerste Kamerfractie en JO VD
voorzitter Roe/afHouwing. 

Martin Bangemann 

Bangemann: Egoïsme in Europa 
steekt de kon on 
Martin Bangemann memoreerde dat 
het Verdrag van Rome ditjaar een 
kwart eeuw oud is, maar dat ondanks 
ditjubileum van het verdrag (het 
startschot van de Europese 
samenwerking) het protectionisme en 
het egoïsme overal in Europa de kop op 
steken. "De tien lidstaten kruipen in 
hun nationale schulp en proberen elk 
voor zich uit de economische 
problemen te komen". Kortzichtige 
korte termijnpolitiek noemde 
Bangemann dit. "Alleen samen kunnen 
we de problemen onder de duim 
krijgen. Economisch gezien zijn we op 
élkaar aangewezen. Wederzijds 
vertrouwen moet de plaats innemen 
van nationaal egoïsme", aldus 
Bangemann. De ,Europese burger moet 
volgens hem gaan beseffen dat zijn 
begrijpelijke angst ten gevolge van de 
economische malaise geen goede 
raadgever kan zijn. Alleen in een 
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solidair en eensgezind Europa liggen 
kansen. 
Een gezamenlijk veiligheidsbeleid en 
versterking van de Europese rol in de 
NAVO zijn een vereiste. "Veiligheid is 
ook verdediging. Amerikaanse en 
Europese raketten die nog moeten 
worden geplaatst zijn niet gevaarlijker 
dan de Russische die er al zijn. We 
moeten ervoor zorgen dat onze 
houding in de Verenigde Staten niet 
verkeerd wordt opgevat. Daarom is een 
open dialoog met de Amerikanen van 
groot belang", aldus Bangemann. 

Steed 

Michael Steed ging in zijn rede in op de 
samenwerking die de Britse liberalen 
hebben aangegaan met de Britse 
sociaal-democraten die zich van 
Labour hebben afgescheiden. Deze 

"alliance" wil onder meer het 
kiesstelsel (districtenstelsel) in 
Engeland doorbreken. 
Overigens is die samenwerking niet 
zo'n eenvoudige zaak voor een liberale 
partij die al in 1886 haar eerste 
partijcongres hield. 
"Als we in Engeland het kiesstelsel 
wijzigen krijgen we betere regeringen", 
aldus Steed. Hij wees er op dat als 
gevolg van het districtenstelsel de 
regering Wilson in feite maar op 39 
procent van de kiezers steunde en het 
huidige kabinet Thatcher op 44 
procent. 
Socialisten en conservatieven staan in ' 
Engeland ook als tegenpolen tegenover 
elkaar. "De Britse liberalen en de 
sociaal-democraten zijn ook meer 
internationalistisch ingesteld dan 
conservatieven en socialisten die weinig 
affiniteit hebben met Europa", aldus > 
Steed. 



JanKamminga 

Kamming a 

Guus Zoutendijk 

niet ontkomen aan 
arbeidstijdverkorting op brede schaal. 
"Dat zal gepaard gaan met inlevering 

De Europese samenwerking kwam ook van een beperkt deel van het loon". 
ter sprake in de toespraak van VVD- Wil ons land mee kunnen spelen bij 
voorzitter Jan Kammin ga. Hij pleitte nieuwe technologische ontwikkelingen, 
voor een actief en realistisch in internationale organisaties e.d., dan 
buitenlands beleid, waarin de lasten is onderwijs van hoog niveau 
van de westerse democratieën voor de noodzakelijk. Dan zal Nederland zeker 
verdediging van de vrijheid en de niet moeten overgaan tot één 
bevordering van de economische schooltype". 

Zoutendijk 

Dr. Guus Zoutendijk legde de 
aanwezigen de vraag voor of de 
liberalen zich niet teveel in een 
maatschappelijk isolement hebben 
laten drukken. "Hebben wij 
actiegroepen en belangenorganisaties 
wel voldoende serieus genomen en 
hebben wij de toegenomen invloed van 
deze groeperingen wel voldoende 
onderkend", vroeg hij zich af. 
"Hebben wij niet teveel aan onze eigen 
maatschappelijke carrière gedacht en 
het actie voeren en de 
belangenbehartiging daarom maar 
overgelaten aan anderen? 
Zijn wij daarom niet mede 
verantwoordelijk voor het falen van de 
democratie en de groeiende kloof 
tussen diegenen die de economie 
draaiende trachten te houden en de 
welvaart trachten te scheppen en hen 
die in een schijnwereld wensen te leven, 
een wereld waarin winst, kernenergie 
en Amerikaanse kernwapens slecht 
zijn en de redelijkheid uit het oosten 
schijnt te komen. Wij weten wel beter, 
maar wij hebben gefaald het aan 
anderen duidelijk te maken", aldus 
Zoutendijk. 

Wiegel 

vooruitgang in de wereld gezamenlijk - Wij moeten heel kritisch kijken naar Hans Wiegel betoogde aan het slot van 
worden gedragen. "Europese ons gebouw van sociale zekerheid. de algemene vergadering nogmaals dat 
samenwerking is daarbij een Juist terwille van degenen die het echt samenwerking tussen de drie 
voorwaarde. Helaas wordt daaraan nodig hebben, moeten wij nu de moed hoofdstromingen in de Nederlandse 

. . . . nog onvoldoende inhoud gegeven. Ons opbrengen hervormingen aan te politiek ("Meer zijn er niet") in het 
land kan alleen maar een politieke rol brengen. Als wij nu niets doen, dan belang van het land is. 
van betekenis vervullen en zijn idealen doen wij de mensen met uitkeringen Wiegel herhaalde dat de VVD een 

·.·.·.·. verwezenlijken als onze samenleving van morgen tekort. samenwerking met de PvdA nooit heeft 
;:;:;:;: zich kwalitatief zo ontwikkelt dat ons - Extra prestatie, inspanning moet afgewezen. Maar is die samenwerking 

!l!l\\!1 ;~~kO:!~~:;r~~~rt:~j:a~~~i~:e rol ;e~~~=~-g~~~i~iJI~=~~~:~~~:~s0:atde ::~~~s:;js~~~~~~J:a~itiji~~ af. CDA 
:::::::: onafhankelijkheid, flexibiliteit, een arbeidsmarkt beter functioneren. Kamerverkiezingen na vier jaar :::: 

i_,_l.l_!!_!J.l ... ~~~~~~;~~;~;~:;;;::, :It~l~~~~~:~~~:~~~~ tliii~f~:;t.~~~~~~f:;~~~~~: I 
houdon dat zo in dotookom" ww aan uitdagingon aan kunnon, dan ;, <en huidigooombinutio." I 

;:~§; de slag komen. Het is hen een rad voor nieuwe aanpak nodig, gebaseerd op een Over D'66 zei Wiegel nog dat die partij t, 
~ ogen draaien. Wij zullen in ons land liberaal elan", aldus Jan Kamminga. indertijd het beeld van zich heeft ~ 
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VVD over El Salvador 
Op de algemene vergadering in 
Venlo legde VVD-voorzitter Jan 
Kamming a de volgende 
verklaring af. 
"Met grote verslagenheid 
hebben wij kennis genomen van 
de dood van vier IKON
journalisten in El Salvador. 
Juist wij als liberalen, die vinden 
datjournalisten overal ter 
wereld vrij en onbelemmerd hun 
werk moeten kunnen doen, 
voelen dit als een afgrijselijk 
gebeuren. 
De ellendige polarisatie, de 
burgeroorlog binnen één volk 
vervult ons met afschuw. Wat 
gebeurt er nu werkelijk aan 
vredesinitiatieven. Waar blijft 
Nederland, waar blijft Europa, 
nu steun gegeven kan worden 
aan het initiatieftot bemiddeling 
van de president van Mexico. 
Zo'n actie, zo'n handreiking 
verdient alom steun! 
Ik vraag onze regering, het 
Europees Parlement de actie van 
Mexico te versterken! 
Wzj willen, dat onze regering de 
prompte reactie van Amnesty 
International, die een diepgaand 
onderzoek instelt, met alle 
beschikbare middelen steunt." 

I l _____ 

Politiek leider Wiegel 

opgeroepen als een partij van de 
redelijkheid, wat haar veel aanhang 
heeft opgeleverd. "Daarna is het beeld 
gaan schilferen: door de blokkade van 
D'66 van CDA en VVD, door een 
onthullend boekwerkje over die partij 
en door het oordeel van de hele pers 
over het beleid van een van de 
ministers. Nu is voor ieder zichtbaar 
dat de leiding van D'66 niet tegen 
zakelijke kritiek kan en zich zo 
aangeslagen voelt dan men wild om 
zich heen aan het slaan is. D'66 prikt zo 
de eigen ballonnen door", aldus Hans 
Wiegel. 

JOVD 

RoelofHouwing, voorzitter van de 
JOVD, kondigde aan dat zijn 
organisatie die nu tachtig afdelingen 
rijk is binnenkort haar 4000ste lid 
hoopt in te schrijven. Hij hield een 
pleidooi voor "een plan voor de jeugd" 
ter bestrijding van werkloosheid, 
vandalisme, drugs en 
huisvestingsproblemen. 
Voorzitter Jan Kamminga had 
vermoedelijk al een voorgevoel van wat 
er de woensdag daarop zou gebeuren. 

Victor Hafkamp 

Blakend van zelfvertrouwen over een 
goede uitslag zond hij de 
afgevaardigden naar huis na wat hij 
noemde "een prima vergadering in een 
geweldige sfeer". 

Heeft u ook iets merkwaardigs 
meegemaakt tijdens de 
ver kiezingen? 

;o ja, doe me dan een plezier. 
tu~r uw ervaringen in 

maximaal honderd woorden 
naarderedactie,zodathetvoor 
a~deren een glimlach of 
misschien ook een idee kan 
opleveren. Stuur uw 
belevenissen voor 15 a "1 D 
k . pn. an 

unnen wem de beide mei-
nummers van Vrijheid en 
Democratie daar aandacht 
besteden. aan 

~e redactie kijkt naar uw brief 
uit op het redactieadres· 
Koninginnegracht 5 7' 2514 AE 
Den Haag. 
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Algemene Vergadering te Venlo IJ: Beleid 

VVD-werkgroep gaat zich buigen 

·.·.·.·. 
·.·.·.·. 
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over Zuid-Afrika 
De VVD heeft een werkgroep 
ingesteld die zich intensief zal 
gaan bezighouden met de 
problemen van de 
Zuidafrikaanse samenleving. 
"De VVD heeft de 
beschikking over een aantal 
mensen dat veel over Zuid
Afrika en zijn problemen heeft 
nagedacht. De samenleving 
daar is met haar mensen met 
verschillende etnische 
achtergronden een zeer 
gecompliceerde. De VVD 
verwerpt de apartheid, maar 
zij keert zich ook tegen 
sanctiesjegens Zuid-Afrika. 
Die passen alleen in een beleid 
dat geweld en revolutie 
stimuleert". Dat stelde dr. 
Wim van Eeketen bij de 
beantwoording van vragen 
aan de Tweede Kamerfractie 
tijdens de algemene 
vergadering in Venlo. 

"Voos en laf," noemde dr. Guus 
Zoutendijk, fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer de oproep van het 
kabinet aan het bedrijfsleven tot boycot 
van Zuid-Afrika. "Het kabinet mag 
zijn verantwoordelijkheid niet 
afschuiven. Boycotten werken 
averechts," aldus Zoutendijk. 
Hij vroeg zich af of de unitaire 
democratie wel de oplossing is in een 
etnisch zo sterk verdeeld land. 
Volgens Zoutendijk zou een beslissing 
van het kabinet om geen gebruik te 
maken van kernenergie het . 
bedrijfsleven op honderden miljoenen 
gulden extra kosten jagen. 
Verder onderschreefhij het betoog van 
Nell Ginjaar-Maas over het onderwijs. 

Albert Jan Evenhuis 

Zij probeerde de ongerustheid van 
enkele Haagse afgevaardigden weg te 
nemen als zou de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer "door de bocht zijn 
gegaan" voor wat betreft de 
middenschool. "Dat is niet waar. De 
nota van minister Van Kemenade over 
het voortgezet basisonderwijs beoogt 
een soort middenschool, maar een heel 
andere dan waarvan vroeger sprake 
was," aldus Nell Ginjaar. "Van 
Kemenade is kennelijk van zijn 
stokpaardje gevallen," was haar 
conclusie. 
De VVD-fractie heeft bij de nota enkele 
kritische kanttekeningen geplaatst. Er 
zal een keuze mogelijk moeten blijven 
voor wat de vakken aangaat. Als 
ouders niet kiezen voor een soort 
middenschool moet de keuze naar bijv. 
gymnasium open blijven. Er moet een 
behoorlijk examen komen. Verder wil 
de VVD duidelijkheid over de 
financiering van de ministeriële 
plannen die een miljard zouden gaan 
kosten. 

Pol de Beer 

De andere onderwijsspecialist Albert 
Jan Evenhuis benadrukte tot twee maal 
toe dat hetjuist de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer is geweest die op de 
bres heeft gestaan om de kwaliteit van 
het onderwijs te garanderen. Zijn 
tweede betoog was aanmerkelijk feller 
dan het eerste. De Haagse afvaardiging 
was er zowaar in geslaagd hem boos te 
krijgen, toen bleek dat zijn 
beantwoording in eerste instantie haar 
niet had kunnen overtuigen. 
"Dat de regering een beroep doet op 
het bedrijfsleven over te gaan tot een 
boycot houdt zoveel in als het 
afschuiven van haar 
verantwoordelijkheden naar dat ·.·. 
bedrijfsleven," aldus Van Eekelen. Hij :::: 
pleitte voor het open houden van de \\\\ 
dialoog met vooral de jongeren in Zuid- :·:· 
Afrika die weinig kleurbewust zijn. t 

:t~;!,~::E!7. ~~~~~?E~~vf~"~;: I 
zwarte Zuidafrikanen neemt niet deel ~ 
aan de economie," aldus Van Eekelen . .#@_ 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

''~-/"F dat 't u schikt. , ,, 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie, 
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

,"· ,,;·· 
.1/·":~·,..,'·,' 

}-~~:~.· 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
alle denkbare voorzieningen. bon in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. . 
Of u nu of in een The Deltona Corporatlon 

ongewoon. later stadium van uw bunga- . . 
The Deltona Corporation- een low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue. M1am1, Flonda 33129 USA 

van Floriela's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast. 
beschikt over zeer vele bungalow, boor bijvoorbeeld nu voor- r--------------------- ï 
varianten. Van bescheiden afmeting.•cn delig bouwgrond te kopen I Name. .. Neth. A I · · 1 163? I (maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond Ad 1 tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg- I c ress 1 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. I City Country: Holland 1 

Obtain !he l'roperty i{eport rt•quired IJy Federall;l\\ a11d rmd it bl'fore sig11ing <lllythir_Jg. 0 Ll Telephone (business) (home) ...... 1 
No Federal agency has judgPd thr ments or valt te. tf illly, of !hts proJH'rly. AD 1X.2.!ti ~PP001u<. •• ------____ - __________ ...J 
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Coos Combée uitgeluid 

Met een lofrede op de grot~- h .. 
vriendschap en teamgeest. ze lJ 
in zijn ambtstermijn als lzd van 
het hoofdbestuur heeft 
ondervonden, zwaaide Coos 

b , 't meert in Venlo af als Com ee uz rro .. 
voorzitter van de landelz]ke b , 

ropagandacommissie. Com_ ee 
p .r. d VVD zo lang al gedzend 
heeJt e inga 
dat voorzitter Jan Kamm 
onder enige hilariteit opme_rk_te 

d C mbée als eenfunctze zn 
at" o de 

d VVD had, toen ik nog op . 
e "c mbeezs lagere school zat : o 

met zijn vertrek met let 
afgeschreven voor de ~V~- "I- 'n 
afscheid van vandaag zs met e( 
echt afscheid, maar ~en tot 

·ens "aldus Kammznga. 
zzDa~k aan de LPC." a~~us 
'c' b 'e die in de praktz]k hee.ft ome 

1
. 

n dat het [ibera zsme 
ervare " · 

b .. onder veel mensen zn naar l)Z 1 " 
menlevinf! is te ver/a en . onze sa 

Opvolger van Combée is drs. 
H. B. (Bas) Eenhoorn, 
burgemeester van . e 
Schiermonnikoog, dze van d 
ar aniserende Limburg~e 
K!mercentrale een v/aaz kreeg 

boden Voor onderweg 
aange ·" 

Coos Combée 

d thijmeteen wel weer we~ 
~;l ~oe ten om nog op tijd thuzs 

k 
"aldus woordvoerder te omen, 

Sjeng Derks. 
Ir Thalhammer en P. L. van de~ 
B~ssche werden herkozen als lzd 
van het hoofdbestuur. 

Drs. Bas Eenhoorn 
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Ook Suriname kwam bij de 
behandeling van het beleid van de 
Tweede Kamerfractie aan de orde. In 
antwoord op een suggestie van Frans 
Weisglas (Rotterdam) zei kamerlid 
Harry Waalkens dat het naar zijn 
mening afgelopen moet zijn met het 
geven van medewerking aan en met de 
betaling van het militair apparaat van 
Suriname door ons land. De 
Nederlandse schatkist vult- op basis 
van het in 1975 bij de 
onafhankelijkheid van Suriname 
gesloten verdrag - het salaris van zestig 
Surinaamse militairen aan tot het 
niveau waarop het stond toen die 
militairen nog deel uitmaakten van de 
TRIS (Troepenmacht in Suriname). 
Voor ditjaar gaat het om een bedrag 
van ongeveer anderhalf miljoen gulden. 
Waalkens toonde zich ook voorstander 
van temporisering van 
ontwikkelingsprojecten. "Maar," zo 
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stelde hij ook, "ontwikkelings- : .,Je kan trots op ze zijn, op je twee 
samenwerking mag nooit een hefboom • fractievoorzitters", zei Florus 
zijn om een land in een bepaalde : Wijsenbeek. Hij had gelijk. 
richting te dwingen". • Ook vriendelijk dat hij ze met een 
Op het congres kwam ook de wens : bezittelijk voornaamwoord naar mij 
naar voren de aftrekbaarheid van de • toeschoof, want beiden zijn ook z(jn 
hypotheekrente ongemoeid te laten. : fractievoorzitters, Hans Wiegel en 
Pol de Beer noemde het onbegrijpelijk : Martin Bangemann. 
dat het kabinet de aftrekbaarheid van • Een interessante kant van over de grens 
die rente wil gaan beperken nu de bouw : werken voor een politieke groepering: 
in de vrije sector al op zo'n dramatische • je hebt je dan twéé kopstukken 
wijze is ingestort. "Invoering betekent : toegeëigend! 
dat de bouw in de vrije sector op de • Ook interessant om je dàt te realiseren: 
meest effectieve wijze de nek wordt : mensen in zo'nfunctie zie je een beetje 
omgedraaid. Nu met zo'n plan komen • als bezit en het versterktjeegoals je op 
kan ook nog eens vijf- tot tienduizend : bezit trots kun"t zijn. 
bouwvakkers hun baan kosten," aldus : Dus daar zat in Venlo de hele zaal te 
Pol de Beer. De VVD heeft, vertelde hij, glimmen. Onze Hans en ach, pakt u 
ook moties ingediend in verband met de Bangemann er ook maar bij, onze 
aftrekbaarheid van de Martin. 
onderhoudskosten. Maar die zijn door Even voor de hele prille nieuwkomers: 
een meerderheid van PvdA-CDA en uw Martin is voorzitter van de liberale 
D'66 verworpen. "Bij een nieuw fractie in het Europees Parlement. 
regeerakkoord dat hopelijk spoedig zal Venlo, waar we ditjaar onze algemene 
moeten worden gesloten, brengen wij ledenvergadering hielden en waar 
de zaak opnieuw in," aldus De Beer. beiden spraken. Nou ja, spreken, het 
De algemene vergadering nam verder donderde soms over onze hoofden, 
unaniem een motie van Amstelveen maar het vergulde ons. 
aan, waarin een pleidooi voor een Venlo, waar ik dus weer even thuis was. 
mediabeleid wordt gevoerd. Thuis bij u en nu moet u niet cynisch 

Victor Ha }kamp een wenkbrauw optrekken want 
· ~ waarachtig ik meen het, als je van 

... buiten en dat is nu Luxemburg, 
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terugkomt bij je eigen Nederlandse 
VVD, gelooft u mij, dan is het ofje in 
een warm schuimbad stapt. Je kènt de 
mensen,je verstáát ze allemaal, ze zijn 
er nog, u bent er nog, m'njournalisten 
uit Nieuwspoort zijn er nog, 
onverdroten. 
Hoewel zéker niet de voornaamste 
reden, maar wèl een belangrijke 
bijkomstigheid, moet die behoefte aan 
zich welbevinden, zich thuis wanen, 
dan ook geweest zijn om hier in 
Luxemburg een eigen schuimbadje te 
installeren. 
Ja zeker, hier in Luxemburg hebben wij 
een VVD-afdeling! 
Een jonge, enthousiaste en dappere 
afdeling. Die alle gebeurtenissen in 
Nederland op de voet volgt en naar 
wiens bijeenkomsten ik met groot 
plezier toe ga. 
Dàpper: om toch te floreren ondanks 
het feit dat, hoe geïnteresseerd wij als 
Nederlanders over de grens ook zijn, 
hoe droog achter onze oren ondanks 
het badgepoedel, wij toch nog steeds 
niet onze stem mogen uitbrengen bij 
verkiezingen in Nederland. 
En we zouden die stem zo graag aan 
onze VVD geven .. . 

KoosjeEins 

~ 



Heropening 

Nieuwspoort 
Met een forse ruk aan de scheepsbel 
boven de Nieuwspoortbar opende de 
voorzitter van het Europees Parlement, 
de socialist Piet Dankert, het 
gerestaureerde en verbouwde 
Internationale Haagse Perscentrum. 
Dankert, kersvers voorzitter, benutte 
deze gelegenheid op 3 maart om de 
banden met de pers weer wat aan te 
halen. Jarenlang is hij als Tweede 
Kamerlid een trouw 
Nieuwspoortganger geweest. 
Oud-staatssecretaris drs. Neelie Smit
Kroes (VVD) opende daarna het 
nieuwe infocentrum. Zij memoreerde 
hoe alles twintigjaar geleden begon in 
Nieuwspoort ... twee oude 

typemachines en een paar telefoons en 
nu kan ergefaxeden ge-ViDiTeld 
worden. Van de voorzitter van de Raad 
van Bestuur, Frits van der Poel, 
ontving zij hierna de 
NieuwspoortshawL 
Nieuwspoort is voor veel mensen in het 
land verbonden aan t.v.-beelden van 
geïnterviewde politici. Vroeger was het 
de basis voor de 
Brandpuntprogramma's. Thans wordt 
nog elke donderdagmiddag het AVRO
radio-programma "Slag bij 
Nieuwspoort" vanuit dit perscentrum 
uitgezonden (foto's: Wim Holland, De 
Telegraaf). 

R.D. 
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"~at g_ebeurde er nu precies op 
d1e vonge cover?" vroegen 
mensen me heel terecht. 
In de tekst is over het 
das~trikritueel niets meer terug 
tevmden. 
De nieuwe LPC-voorzitter Jan 
Hendrik deed Coos Combée de 
eerste, nieuw-ontworpen VVD
?~s om. Daarop wilden we nu 
JWst een extra accent leggen. 
Deze da~sen kunt u kopen via 
uw af~elmg. Ze vliegen als zoete 
broodJes de deur uit. 

Ledenwerfactie 
Als de tijden rijp zijn, moet er . 
worden geoogst. Dat geldt op dit 
moment zeker voor de VVD. 
Spontaan werden de laatste 
weken honderden en nog eens 
honderden mensen lid van de 
VVD. Anderen hebben . 
misschien nog een klein duwtJe 
nodig. Help ze dan in de goede 
richting!!! 
Alle afdelingen kunnen een 
speciale wervingsbriefbes~ellen 
via het Algemeen Secretanaat. 
Een brief, waarmee u dikke kans 
maakt de aarzelaars over de 
streep te trekken. . . .. 
Vergeet niet dat er op 2 JUni weer 
verkiezingen zijn en onze trouwe 
aanhang nog steeds groeiende is. 



De Verkiezingsavond 

Een stralende voorjaarsdag. 
Een lage opkomst en een 
vroeg treffen in het Bussumse 
Spant, waar de VVD 
samenkwam om alles van 
minuut tot minuut te kunnen 
volgen. Ik kan het u wel 
vertellen, maar de vele foto's 
spreken een duidelijker taal. 
Ze werden gemaakt door 
fotobureau Meijer, Peter 
Bernarden Jan Stappenbeid 
van De Telegraaf 
Buiten de t.v.- en life
radioverslagen stonden in de 
hoeken van 't Spant 
Viditeltoestellen opgesteld, 
waarop de enthousiaste 

Wiegel met op 
Een lachende Ha~s voorzitter Liesbeth 
de achtergrond v~e- vatie in ontvangst 
van Raalte n~m eko mst losbarstte: 

.. ··nbmnen o " 
die biJ zl) 1 Wie-gel.·· 

Wie-gel, Wie-g~ , l ten menigte ... 
" ndeerde de ultge a sca 

aanhang alles integraal kon 
volgen. Ook de VVD-ers die 
zich vanwege de dichte mist 
lieten weerhouden de rit naar 
het Spant te maken vroegen in 
enkele uren tijds meer dan 
3000 keer onze pagina's op. 
En ook via Viditel kwamen die 
avond tientallen nieuwe leden 
binnen. 

de partij. Een 
En dan zijn we twee "'iegel met een 

n Hans rn l .r 
juichgebaar va neleider Ger OJ 

even verrukte camPl.acghter Henk Krol 
en voor 1 Boosman, 

achter hem. 
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Een kort intervieW van Lous 
Haasdijk met voorzitter Jan 
Kamminga, voordat de laatste ijlings 
vertrekt naar Arnhem. waar hij om 
negen uur in het provinciehuis wordt 

verwacht. 

\ . 

\ \ 
~~ ~ \' 

Ed Nijpels is het eerste die het die 
avond zegt: "Dit kabinet moet zijn 

biezen pakken" 

Ook Jan Kamming a ontkomt in het 
Gelders Provinciehuis niet aan een 
ovationeel applaus. Het wachten is op 
de !ije-uitzending met Jaap van 

Meekren. 

·.· 
·.· 

.l 

D' uit, la<-" aan de mu"" in :: 

Adrndhe
1
mkwnen steeds ~~:. 
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. ga volgt Jtet gebeuren ~ 
J(ammtn · het 
verder in de rustige k~mer ttl h'j nog bij 
Gelders proviftciehuts waar t 
Ja•P '"" llf"k"" onder net"''" 
moet. Beneden kolkt e~n . 
mensenstroom van dutzenaen .. . 

S ant is de vreugde optimaal. 
Inhet p .. Ik ·euweuïtslaggaat 
praktisch btJ e e nt 
gejuich oP· 

14 



. ' sv••' J<rlig' d' """'"""'"' '"" ''" 

sauna 

'' ~ : : =:: : : 



Anita Wagernakers 

Dat hetwerkloosheids-en 
arbeidsongeschiktheidspro
bleem ook een sociaal 
probleem is blijkt uit hetfeit 
dat menig gezin in ernstige 
mate onder de 
omstandigheden te lijden 
heeft. De problematiek treft 
vooral vrouwen wier man of 
kind(-eren) onvrijwillig thuis 
zijn. Tot voor kort was 
hierover weinig bekend omdat 
de moeilijkheden zich 
voornamelijk in de privésfeer 
afspelen en alle aandacht is 
gericht op de positie van de 
werkloze zèlf. 

Werkloosheid 
en de gevolgen 
voor de huisvrouw 

Op initiatiefvan de Noordbrabantse 
"Vrouwen in de VVD" is, in vervolg op 
een vorigjaar gehouden studiedag van 
de Provinciale Vrouwenraad, een 
werkgroep ingesteld die dit onderwerp 
verder uitdiept. In 
gespreksbijeenkomsten met 
betrokkenen is de ernst en omvang van 
het probleem reeds duidelijk naar voren 
gekomen. 
De huisvrouw wordt bij verlies van het 
werk van haar man niet alleen 
geconfronteerd met een krapper 
huishoudbudget- dat alle leden van het 
gezin beperkt in hun bestedingen
maar ook met zijn voortdurende 
aanwezigheid. Zij voelt zich gehinderd 
in haar bewegingsvrijheid wanneer hij 
beslag op haar legt vanuit zijn behoefte 
aan persoonlijke aandacht en haar 
meestentijds doelloos voor de voeten 
loopt. Het gezinsleven wordt zo 
ontregeld en er treden spanningen op in 
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de onderlinge relatie. De geestelijke 
veerkracht wordt danig op de proef 
gesteld. 

Van de vrouw wordt verwacht dat zij 
het huishouden draaiende houdt, de 
kinderen verzorgt, haar man opvangt 
en steunt en dat zij financieel 
rondkomt. Slaagt zij hierin niet dan 
ontstaat al gauw bij haar, de andere 
gezinsleden en de buitenwereld het 
(zelf-)verwijt dat zij faalt als 
echtgenote, huisvrouw en moeder. Zij 
kan evenwel nergens met haar 
moeilijkheden terecht. Haar problemen 
worden niet onderkend. 

Motie 

Het doel van de eerder genoemde 
gespreksbijeenkomsten is vrouwen 

Paul Jungbluth 

Om mogelijke misverstanden 
rond de persoon van 
onderwijssociolo~g Pa u\ 
Jungb\uth (zie artikel .. '"in 

Onderwijzer, word WIJzer. 
" · van deze de vorige aflevenng . . . n 

b . k) uit de weg te ruimen. I 
ru ne ·r Docenten over 
zijn proefschn t" .. 

.. an meisjes- Positieve 
onderwiJS a d bb Ie 
discriminatie met een u e 

d -"houdt Jungb\uth de . 
bo em . 1 oor d1e 
leerkrachten een splege. v 
hun traditionele opste\hn.g. . . 
te en over jongens en meisjes m 

g .. bi otlegt. Van dit het onderwiJS 0 

efschrift is een broch_ure 
pr\ .. baar bij het Instituut . 
ver njg p chologle m 
voor Toegepaste sy 
Nijmegen, telefoon 080-

78011 \. 
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hierover met elkaar te laten praten om 
hun schroom te overwinnen en om in 
overleg met de daartoe geëigende 
instellingen een vorm van 
hulpverlening op gang te brengen. De 
eerste contacten hiervoor zijn reeds 
gelegd. Het gaat er primair om dat het 
probleem als zodanig erkend wordt 
opdat aan de oplossing ervan kan 
worden gewerkt. Door zich te 
verdiepen in maatschappelijke, 
economische en politieke 
ontwikkelingen zullen vrouwen meer 
inzicht kunnen krijgen in de oorzaken 
van hun probleem en wellicht zelf aan 
de voorkoming en bestrijding ervan 
kunnen bijdragen. 
Bij monde van Ed Nijpels is onlangs in 
de Vaste Commissie voor het 
Emancipatiebeleid aandacht voor deze 
zaak gevraagd door middel van een 
motie. De VVD vraagt daarin de 
staatssecretarissen van Sociale Zaken 
en CRM te onderzoeken op welke 
wijze deze vrouwen geholpen zouden 
kunnen worden. Dit in de verwachting 
dat de toename van het aantal 
werklozen en arbeidsongeschikten en 
de gemiddelde duur van de 
werkloosheid het vraagstuk verder 
zullen vergroten. 
Wellicht zien anderen in het initiatief 
van de Noordbrabantse vrouwen een 
mogelijkheid om ook elders 
bijeenkomsten te organiseren en via 
bestaande kanalen de hulpverlening 
van de grond te krijgen. Ten behoeve 
van enige coördinatie worden 
belangstellenden verzocht in contact te 
treden met mevrouw W. Sprangers~Du 
Bois, Vechtlaan 8, 5691 HL Son, 
telefoon: 04990 ~ 73476. 

::::::: Dáárom dus! 

Het mag dan weleens lijken alsof 
radicaal socialisten, communisten en 
aanverwante wereldhervormers 
hoogstpersoonlijk de emancipatie 
hebben uitgevonden maar niets is 
minder waar. Emancipatie is al zo oud 
als de weg naar Rome. In zijn 
uitingsvorm is het zelfs een goed 
liberaal streven: jezelfvrijmaken uit 
ongewilde afhankelijkheid, streven I I 

I""'"""""" , 

naar menselijke gelijkwaardigheid en 
het zelf nemen van initiatief en 
verantwoordelijkheid. Jammer dat veel 
mensen dat als een bedreiging zien voor 
zichzelf en de samenleving. Jammer en 
onjuist. Ook feminisme is heel wat 
ongevaarlijker dan velen menen. 
Feministen zijn gewoon mensen die 
opkomen voor de rechten van 
vrouwen. Mensen die vinden dat 
vrouwen niet moeten berusten in de 
ondergeschikte positie waarin zij maar 
al te vaak verkeren. En ook dat 
vrouwen zichzelfniet langer moeten 
onderwaarderen maar moeten geloven 
in de capaciteiten die zij als mens 

,_ .. ·_,, ... · 

hebben. Feministen zijn mensen die 
vrouwen willen stimuleren hun talenten 
en persoonlijkheid vrij te ontwikkelen. 
Wie emancipatie en feminisme in zijn 
juiste proporties wil zien zal zeker geen 
moeite hebben met een aparte 
vrouwenorganisatie binnen de VVD. 
Integendeel. Liberale vrouwen die zich 
bewust zijn of worden van hun eigen 
kracht hebben een extra motivatie om 
het liberalisme binnen en buiten de 
partij te versterken. Een steeds groter 
groeiende VVD is gebaat bij een goed 
geoliede organisatie "Vrouwen in de 
VVD". Dáárom dus! ~ 

·,· 

·.·.·.·.· . 
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Het bedrijfsleven is 
enthousiast. Door een 
aangenomen motie van het 
VVD-Tweede Kamerlid 
Broos van Erp kan voor vele 
miljoenen worden bespaard. 
In de motie wordt aan de 
regering gevraagd bij ieder 
voorstel te berekenen wat het 
financieel betekent voor het 
bedrijfsleven en met name 
voor het Midden- en 
Kleinbedrijf. 
"Het is mijn bedoeling dat 
aan ieder voorstel als het ware 
een prijskaartje komt te 
hangen zodat je tenminste 
weet wat het gaat kosten aan 
het bedrijfsleven", aldus het 
enthousiaste Kamerlid uit 
Best. 

"Wanneer wij allemaal 
liefdesverklaringen uiten aan het 
bedrijfsleven en zeggen dat de kosten 
daar omlaag moeten en de winsten 
omhoog, dan moeten wij goed beseffen 
dat dit alleen kan wanneer elk 
voornemen van de regering ter 
verbetering van onze economie geen 
verhoging van lasten voor het 
bedrijfsleven veroorzaakt. Daarvoor 
moet de Regering een instrument in 
handen hebben en daarom deze motie 
die aan de Regering vraagt steeds 
voordat een besluit wordt genomen te 

Dankzij Van Erp 
komener nu 
prijskaartjes aan ieder 
regeringsvoorstel 

Broos van Erp 

berekenen wat dit voor gevolg heeft. 
Met een moeilijk woord heet dat de 
Bedrijven-effect-rapportage". 

Deze voorstellen van de Midden- en 
Kleinbedrijfdeskundige van de VVD
Tweede Kamerfractie die hij voor het 
eerst uitsprak tijdens een openbare 
vergadering in november, werden zeer 
gunstig ontvangen door het 
bedrijfsleven. Het VNO was er in een 
commentaar zeer lovend over. 

CDA: tegen 

De belangenorganisaties zoals VNO, 
KNOV en NCW hadden aan alle 
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fracties duidelijk gemaakt dat dit voor
stel voor het herstel van de economie 
een bittere noodzaak is. Het CDA 
bleek voor deze argumenten kennelijk 
niet gevoelig en stemde tegen. Volgens 
Van Erp moeten nu het Economisch 
Instituut voor het Bedrijfsleven, het 
Centraal Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf en alle andere instituten 
die zich met deze problematiek 
bezighouden de koppen bijeensteken 
om te zien hoe men deze motie zo goed 
mogelijk kan uitvoeren. "Laat ze maar 
eens samen met de mensen van 
Economische Zaken rond de tafel gaan 
zitten. Met het meten van die "effecten" 
zullen we het bedrijfsleven belangrijk 
kunnen steunen, dat is op den duur heel 
wat beter dat het gegooi met miljoenen
subsidies". 
De toegenomen belangstelling van de 
PvdA voor de nood waarin het 
Midden- en Kleinbedrijfverkeert viel 
bij Van Erp in goede aarde. "Toen Arie 
van der Hek onlangs twee weken in een 
bedrijfhad rondgelopen", zo weet Van 
Erp, "liet hij met grote koppen in de 
krant schrijven dat bij zijn toekomstige 
beslissingen eerst goed bekeken zou 
worden wat het resultaat is voor het 
bedrijfsleven. Hij zei nu pas in de gaten 
te hebben gekregen hoe belangrijk dat 
is." 
Broos van Erp: "Onbegrijpelijk dat het 
CDA tegen deze motie stemde." 

HenkKrol 

~ 



Huub J acobse 

Artiesten 
•• ziJngeen 

boekhouders 

In de artiestenwereld werd 
men onlangs opgeschrikt door 
een belastingverandering. Per 
1 april van ditjaar moest men 
ineens BTW gaan betalen. 
Protesten alom. 
Wat is er aan de hand? 
VVD-Tweede Kamerlid Huub 
Jacobse weet er alles van. 
Het was de bedoeling, zo 
vertelt hij, dat er voor alle 
artiesten een zekere 
rechtsgelijkheid zou komen, 
ook op fiscaal gebied. 
Daarom zouden alle artiesten 
BTW moeten gaan betalen. 
Op dit moment is dat niet zo, 
nu geldt dat alleen voor 
bepaalde categorieën die min 
of meer een vast 
dienstverband hebben. 

"Op zichzelf is dat een voor de hand 
liggende gedachte, maar helaas is dat 
op een nogal bureaucratische manier 
gebeurd. Per 1 april zou iedere artiest 
bij iedere opdrachtgever 18 %BTW in 
rekening moeten gaan bregen. Die 
regeling ging volstrekt voorbij aan de 
heel aparte situatie waarin deze 
beroepsgroep nu eenmaal zit. De 
meeste mensen worden nu eenmaal 
geen artiest omdat ze een uitstekend 
talent voor boekhouden hebben. Je 
kunt een trio voor het feestje van de 
voetbalclub toch niet op weg sturen 

met onder de ene arm het instrument en 
onder de andere een typemachine om 
de rekeningen te maken." 
Jacobse schudt het hoofd. 
"Het zal iedereen toch duidelijk zijn dat 
daar niets van terecht komt. Zo'n 
regeling houdt helemaal geen rekening 
met de specifieke positie van 
kunstenaars en bovendien zou je 
daarmee het zwarte circuit nog eens 
vergroten. Op dat ogenblik zou immers 
blijken dat iedere artiest verschrikkelijk 
veel vrienden en kennissen zou hebben 
waar hij of zij "gratis" voor wil 
optreden ... en de betaling wordt dan 
wel anders geregeld". 

Meten met twee maten 

Jacobse herinnert eraan dat er 
jarenlang is geprocedeerd tussen de 
theaterbureaus en de Staat der 
Nederlanden over de vraag of 
artiestenbureaus voor artiesten nu wel 
of niet loonbelasting en andere premies 
moesten betalen. 
De theaterbureaus vonden van niet, de 
Staat vond van wel en uiteindelijk 
besliste de Hoge Raad dat artiesten en 
musici niet worden beschouwd 
zelfstandig te zijn en dus vallen ze 
onder de bepalingen van de 
loonbelasting. 
Als het ene deel van de overheid dat wil, 
dan is het natuurlijk vreemd wanneer 
het andere deel van diezelfde overheid 
zegt: we wilen ook nog BTW. 
Je komt nu als artiest dus tweemaal 
voor een loket. Aan het ene loket zegt 
men "u bent werknemer, dus betaalt u 
loonbelasting" en aan het andere loket 
zegt men .,u bent zelfstandig, dus 

VVD tegen verdere 
bureaucratisering 

betaalt u BTW". 
Volgens Huub Jacobse is de hele 
opwinding rondom de artiesten-BTW 
erg laat ontstaan. Hij vindt dat niet zo 
vreemd. Belastingmaatregelen zijn 
nogal technisch en het komt wel vaker 
voor dat belangengroepen pas heellaat 
ontdekken dat er iets vervelends met 
hen gaat gebeuren. 
Maar dat men aan de bel heeft • 
getrokken is naar de mening van VVD
er Jacobse heel terecht. 
In een mondeling overleg met PvdA
staatssecretaris Hans Kombrink heeft 
de VVD dan ook aandacht gevraagd 
voor de bezwaren uit de 
artiesten wereld. 
Maar Kombrink hield tijdens dat 
overleg halsstarrig vast aan deze 
nieuwe regeling en aan de 
ingangsdatum op 1 april. Zelfs het 
voorstel om "op zijn minst" de 
ingangsdatum te vertragen werd niet 
gehonoreerd. Alleen zo zouden alle 
betrokkenen immers de kans krijgen 
om nog eens rond de tafel te gaan 
zitten. 
Tot grote vreugde van de VVD ontving 
de Kamer op de dag van het debat een 
briefvan Kombrink waarin stond dat 
hij alsnog had besloten om de regeling 
niet op 1 april, maar op zijn vroegst op 
1 januari 1983 in te laten gaan. 
"Zodoende hebben we nu nog 
driekwartjaar om deze zaak te 
bespreken. Laten we hopen dat het 
Kabinet dat doet. Vooropgesteld 
natuurlijk dat dit Kabinet nog zolang 
zal zitten ... " 

·.·.·.·.·.·. 
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VVD op de bres voor 
de jonge onderzoeker 

De PvdA-minister Van Kemenade is de 
laatste tijd met nogal ingrijpende 
bezuinigingen voor het 
wetenschappelijk onderwijs gekomen. 
De VVD-Tweede Kamerleden Dick 
Dees, Nel Ginjaar en Reinier Braams 
vinden extra ombuigingen op korte 
termijn onvermijdelijk, maar ze 
waarschuwden er bij de 
begratingsbehandelingen wel ernstig 
voor, datje niet eindeloos door kunt 
gaan met ombuigingen op 
universiteiten. Wat daar immers aan 
onderzoek gebeurt is voor de toekomst 
van ons land van grote betekenis. Het is 
in ieders belang om het 

De besturen van alle 
kamercentrales wordt verzocht 
zo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan het algemeen secretariaat, 
Koninginnegracht 57, 2514 AE 
's-Gravenhage (t.a.v. mevrouw 
Van der Loo) mede te delen wie 
na de op 24 maartjl. gehouden 
stalenverkiezingen in de 
provinciale staten zitting 
hebben, onder vermelding van 
fractie-voorz(tter,fractie
secretaris, eventuele 
gedeputeerde en adres met 
postcodenummer van 
betrokkenen. 
De besturen van alle afdelingen 
wordt verzocht zo spoedig 
mogelijk na de op 2 juni a.s. te 
houden gemeenteraads
verkiezingen op dezelfde wijze 
mede te delen wie in de 
gemeenteraad zitting hebb~n, 
onder vermelding vanfractze
voorzitter,fractie-secretaris, 
eventuele wethouder(s) en adres 
met postcodenummer van 
betrokkenen. 

kennispotentieel van onze 
wetenschappelijke instituten op een zo 
hoog mogelijk peil te houden. 
Wetenschappelijk onderzoek is ook 
van belang voor onze bedrijven en voor 
onze exportpositie. 
Vandaar dat de VVD heeft geprobeerd 
om binnen de bestaande financiële 
ruimte wat meer aandacht te krijgen 
voor het wetenschappelijk onderzoek. 
Doordat de universiteiten de laatste tijd 
minder geld krijgen, komen er ook 
steeds minder mogelijkheden voor 
jonge onderzoekers. 
Door deze financiële nood is zelfs een 
vacature-stop niet ondenkbeeldig. In de 

praktijk zou dat tot gevolg hebben dat 
vooraljonge onderzoekers hiervan de 
dupe zouden worden. 
Om ervoor te zorgen datjuist deze 
creatieve groep toch nog wat ruimte 
zou kunnen krijgen kwam de VVD met 
een voorstel om de collegegelden te 
indexeren zodat met de extra gelden die 
daarmee gaan binnenkomen een aantal 
van deze arbeidsplaatsen voor jonge 
onderzoekers veilig kan worden 
gesteld. 

HenkKrol 

DEMONSTRATIE INB'RAAKBEVEILIGING! 

Kosteloos en geheel vrijblijvend demonstreren wij bij u 
thuis of in uw bedrijf ons superieure electronische 
INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM. 

Door eigen import slechts/1.450,-, excl. 18% BTW. 

Bel voor nadere inlichtingen 
of folder: 

;:P===~ 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
Javastraat 281 - Den Haag 
Tel. 070 - 636370 

HOTEL EDENHOF, Lenzerheide, Zwitserland 
Met de Neder!. Hotelier naar Lenzerheide per 1 2--persoons comfortabele HO
TELBUS. 1 0-Daagse reizen. Auto- en wandeltochten met de ter plaatse zeer 
bekende hotelier. Heen- en terugreis, verblijf in 2-pers. kamers, met douche/ 
WC, halfpension /975.- per persoon. Tevens te huur 4-6 pers. apparte
ment. 
Nadere inlichtingen: B. de Geus, Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammerdam, tel. 
01726- 15520, b.g.g. 01724- 8398. 

Voor boot, caravan, camper. zomerhuisjes etc. 

VERPLAATSBAAR ALARM: SLECHTS /1 00,-
General Electric inbraakalarm. Dit op geluidsgolven gebaseerd alarm is tot op 
10 m effectief; overal te gebruiken; werkt op batterij; met persoonlijke code; 
doordringend alarm. 
NU IN EEN SPECIALE AANBIEDING van/149,- voor /100,- franco huis. 
NIET GOED, GELD TERUG. Stuur betaalcheque/girobetaalkaart naar: Kontrast 
bv, Postbus 3101, 2001 DC Haarlem. Binnen 14 dagen ontvangt u uw alarm 
met gebr.aanw. in stevige verp. 
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Rob van der Heijden 
wordt 
burgemeester 
De adjunct-secretaris voor Scholing en Vorming, Rob van der 
H eijden, wordt met ingang van mei burgemeester van de 
Groninger gemeente Leens. Rob heeft gedurende tienjaar in 
het bedrijfsleven in managementsfuncties gewerkt voordat hij 
vanaf de oprichting van "Scholing en Vorming" mede gestalte 
heeft gegeven aan deze belangrijke VVD-tak. Het noorden is 
hem niet geheel onbekend. Zijn vader was uit Friesland 
afkomstig en Rob komt er eerlijk voor uit dat het noorden hem 
altijd al heeft getrokken. 

We zullen hem missen op de Koninginnegracht, maar we 
wensen hem heel veel succes!!! 



Roze 
Het heeft er de schijn dat na een roerige 
dikke tienjaar de klad is gekomen in de 
emancipatiedrift. Voor zoiets als de 
internationale vrouwendag zijn relatief 
nog maar weinig vrouwen de straat op 
te krijgen terwijl de mannengroep 
Superman klaagt over gebrek aan 
belangstelling van zijn vrouwelijke 
medestanders en Maarten 't Hart 
provocerend een anti-feministische 
knuppel in het hoenderhok werpt. De 
grote publiciteitsgolf rond de 
emancipatie is weggeëbd. 
Enigszins weemoedig gaan dan de 
gedachten terug naar de tijd van Dolle 
Mina, toen roze linten de urinoirs 
sierden en de korsetverbranding bij het 
standbeeld van Wilhelmina Drucker 
(januari 1970) het ingedutte volk 
wakker schudde. Heeft de grote 
moedeloosheid ook in de 
vrouwenbeweging toegeslagen? 
Inderdaad zeggen gezaghebbende 
feministische voorlopers dat er sprake 
is van apathie en een groeiende 
weerstand tegen emancipatie en dat de 
verslechterende wereldeconomie de 
vrouwen weer in hun traditionele rol 
terugdringt. De ge"lllustreerde pers 
juicht vervolgens opgelucht dat 
vrouwen weer moeder willen worden 
( alsofhet moederschap bij feministen 
een taboe, zou zijn) en Margaret 
Thatcher, die huishoudelijk werk 
destijds ongenuanceerd als 
slavenarbeid betitelde verkondigt thans 
blij dat ze het een heerlijke ontspanning 
vindt. 
Door dergelijke zaken tot nieuws te 
verheffen wordt gaandeweg stemming 
gekweekt tegen de voor velen àl te ver 
voortschrijdende emancipatie. 

Springlevend 

De vrouwenbeweging groeit echter 
tegen de verdrukking in. En dat is niet 
verwonderlijk. De schok van het 
nieuwe hebben we inmiddels verwerkt 
en op enkele radicale stromingen na 
zijn de scherpe kantjes van het 
emancipatiegeweld er in de strijd een 
beetje afgesleten. Het extremisme, dat 
eerst nodig was om de mensen aan het 
denken te zetten maar dat tegelijkertijd 
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aan anderen fel verzet ontlokte, heeft 
nu plaats gemaakt voor nuchterheid. 
Harde eisen zijn wat uit de gratie 
geraakt en "haalbaarheid" is een begrip 
dat - zij het soms met tegenzin - geslikt 
wordt. Actiepunten worden tot beleid 
geformuleerd en met vereende krachten 
wordt gewerkt om dat beleid in de 
praktijk gestalte te geven. Er ligt nog 
voor generaties werk te doen! 
Kortom, schijn bedriegt: de 
vrouwenbeweging is springlevend. De 
idealen staan nog recht overeind. 
Gewone, menselijke idealen als 
gelijkwaardigheid, mondigheid, 
zelfstandigheid en ontplooiing. "Het is 
de verpakking die 't 'm doet" is een 
zegswijze die ook hier opgaat. 
Liberalen hebben nu eenmaalliever een 
keurig, beschaafd papiertje dan al die 
kakelbonte franje. 
Toch vond ik die roze linten eigenlijk 
wel gezellig staan. . . ~ 



Visie op Zuid-Afrika 
In Zuid-Afrika gaat het om 
drie problemen: intrekking 
van de rassenwetgeving, een 
staatkundige opzet die alle 
bevolkingsgroepen in de 
besluitvorming betrekt en het 
verlenen van 
onafhankelijkheid aan Zuid
West-Afrika/ Namibië" dat 
Zuid-Afrika sedert de Eerste 
Wereldoorlog bestuurd heeft. 
Drie problemen die nauwer 
met elkaar verbonden zijn dan 
een buitenstaander op het 
eerste gezicht denkt. 

In Namibië bestaat de stuitende 
rassenwetgeving niet meer. Alle 
ethnische groepen kiezen een 
parlement en hebben zitting in een 
Ministerraad. Als het mogelijk is om 
die multiraciale samenwerking te 
behouden zonder overheersing door 
een stam (de Ovambo's die bijna de 
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helft van de bevolking uitmaken) zou 
dit een belangrijk voorbeeld zijn dat het 
patroon van één partijregime dat in de 
meeste Afrikaanse landen de overhand 
heeft gekregen, voorkomen kan 
worden. 

Duurzame staatkundige hervormingen 
kunnen alleen van binnen uit komen. 
Zuid-Afrika is in een intensieve 
discussie over de eigen toekomst 
gewikkeld. De regerende Nationale 
Partij heeft de "verkrampte" 
rechtervleugel afgestoten en nu de kans 
om een duidelijke lijn uit te zetten. Dat 
zal zo snel mogelijk moeten gebeuren 
om niet in de spiraal van "te weinig en 
te laat" terecht te komen. 
Verwachtbaar is dat de regering Botha 
de kleurlingen (gemengdbloedigen) en 
Indiërs parlementaire 
vertegenwoordigers zallaten kiezen, 
maar voor de zwarten is zij daaraan 
nog niet toe. De zwarten moeten in hun 
stamgebieden- de thuislanden
stemmen, ook als zij in blank gebied 
werken. 
De theorie van apartheid laat geen 
ruimte voor een rol van de stedelijke 

Dr. W. F. van Eekelen 
VVD-Tweede Kamerlid 

zwarten bij de besluitvorming over de 
toekomst van geheel Zuid-Afrika, 
behoudens enige bevoegdheden voor 
het bestuur van de zwarte woonsteden. 
Op den duur is dat geen houdbaar 
beleid, hetgeen overduidelijk blijkt uit 
de radicalisering onder de jongeren. 
Op tragische wijze is het contact tussen 
blank en zwart steeds minder 
geworden. Het gaat er nu om die 
contacten te bevorderen. 
Onze liberale vrienden, de Progressief 
Federale Partij, streven naar een 
intentieverklaring tot afschaffing van 
de apartheid en intrekking van de meest 
stuitende rassenwetgeving als gebaar 
van goede wil voordat een open 
conventie de toekomstige staatkundige 
opzet gaat bespreken. Die conventie 
zou daarvoor dan een vijftaljaren 
kunnen nemen. 

Een rol voor het Westen? 

De regering in Pretoria spreekt van een 
"totaal onslaught", een totale 
bedreiging door de buitenwereld, en 
accentueert daarin de communistische 
invloed. Op zichzeifis dit reeds een 
teken van het isolement waarin men 
verkeert. Het is overigens een 
overdrijving, want de VS proberen met 
'constructive engagement' Zuid-Afrika 
tot aanpassingen te brengen. 
Bij dit gevoel van isolement past een 
dialoog, vooral met de jonge generatie, 
die nauwelijks kleurgevoelig is. In de 
bedrijven en winkelcentra is geen 
rassenscheiding meer. In de treinen en 
het onderwijs nog wel. Het Westen kan 
stimuleren dat geschoolde arbeiders 
worden opgeleid door investeringen 
gericht op zwarte werkgelegenheid, 
door beurzen voor onderwijs met 
speciale bijscholing om 
achterstandsituaties in te lopen. Heel 
belangrijk is het streven van 
vakbondsleiders, want de vakbeweging 
staat sinds enige tijd open voor 
zwarten. Zij wordt een van de weinige 
organisatievormen die niet als 
apartheidbevestigend kunnen worden 
afgedaan. Aan het bedrijfsleven is de 
taak om die vakbeweging als > 
onderhandelingspartneT te 



aanvaarden, ook wanneer zij zich niet 
heeft laten registreren. 

250.000 jongeren op de arbeidsmarkt 
brengt, zullen worden gevoeld. 

onmogelijk dilemma geplaatst. 
Medewerking geven zou een politieke 
daad zijn die men van het bedrijfsleven 
niet mag verwachten. Dat dient zich 
neutraal op te stellen en zich aan de 
regels van de overheid te houden. 

Geen sancties 

Zuid~Afrikanen menen dat sancties 
alleen passen in een beleid dat een 
gewelddadige ontwikkeling voor 
onvermijdelijk houdt. Sancties 
bemoeilijken de economische 
ontwikkeling van een nieuwe 
middenklasse waaruit leiders naar 
voren kunnen komen. Vandaar de roep 
om onderwijs en investeringen. 

De Nederlandse regering hoopt op een 
signaal~effect van sancties. Maar het 
wordt een signaal dat Nederland de 
dialoog heeft gestopt, een signaal dat 
onze internationale positie afbreuk 
doet en ons eigen land meer schade 
berokkent dan het land dat men tot 
andere gedachten wil brengen. Wegens 
de juridische bezwaren rond een 
verbod op olietransport, koleninvoer en 
nieuwe investeringen doet men nu een 
beroep op het bedrijfsleven tot 
vrijwillige medewerking. De VVD 
vindt dat het afschuiven van 
verantwoordelijkheid. Het 
bedrijfsleven wordt voor een 

Het zou veel constructiever zijn 
wanneer het bedrijfsleven nieuwe 
investeringen duidelijker richt op 
zwarte werkgelegenheid en een niet~ 
discriminatoir werkgelegenheidsbeleid 
en daarvoor openlijk uitkomt. Er zijn 
ongetwijfeld andere constructieve 
mogelijkheden denkbaar. Op verzoek 
van de fractie heeft de Partij~commissie 
Buitenland een werkgroep Zuid~ Afrika 
gevormd die gaarne uw reacties 
tegemoetziet 

Moreel zijn sancties verwerpelijk 
omdat de nadelige effecten vooral door 
de zwarte bevolking, diejaarlijks 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
zoekteen 

Staffunctionaris (m/V) 
Het partijsecretariaat van de WD is het administra~ 

tieve hart van de partij-organisatie. Kenmerkend voor 
het werk daar zijn de grote verscheidenheid van taken, 
de regelmatige piekbelasting (bijvoorbeeld vooraf
gaande aan verkiezingen), de frequente contacten met 
enthousiaste vrijwilligers (de leden van de partij) en de 
grote inzet van de medewerkers 

Er is een functie van stafmedewerker met de titel van 
adjunct-secretaris vakant gekomen. De taken liggen op het 
terrein van vorming en scholing terwijl daarnaast het voeren 
van correspondentie tot de werkzaamheden behoort Van de 
adjunct-secretaris wordt het volgende verwacht: 

-voorbereiding van het jaarlijkse plan van vormingsactivitei
ten voor WO-leden en van de daarbij behorende begroting; 

-daadwerkelijke uitvoering van het goedgekeurde plan 
binnen de begroting; 

-onderhouden van contacten met cursus-inleiders en auteurs 
vanvormings-en informatiemateriaal; 

-organisatorische verantwoordelijkheid voor de verschijning 
van maandelijkse supplementen op de informatiemap; 

-het onderhouden van contacten met de vormings-en 
scholingsfunctionarissen in regionale en afdelingsbesturen 
vandeWD; 

-correspondentie tussen hoofdbestuur en degenen die indivi
dueel om inlichtingen- met name op politiek gebied-
vragen. 

Wij stellen de volgende eisen: 
-bij voorkeur HBO-niveau (bijv. HEAO CE of EJ, sociale 

academie, MO-A pedagogiek); een net afgestudeerd 
academicus met een geschikte studierichting is echter niet 
uitgesloten; 

-brede en algemene belangstelling, gezien de grote diversi
teit van de in de vorming en scholing aan de orde komende 
onderwerpen; 

-interesse in en zo mogelijk ervaring met volwassenen
educatie; 

-bereidheid regelmatig 's avonds en soms zaterdags te 
werken; 

-leeftijd 25-30 jaar. 

Uiteraard kunnen deze taken alleen goed uitgevoerd 
worden als betrokkene sympathiek staat tegenover de doel
stellingen van de WD. 

Inlichtingen omtrent de functie kunt u telefonisch 
inwinnen bij de algemeen secretaris, de heer W.!A. 
van den Berg, tel. 070-614121. 

Sollicitaties kunt u binnen twee weken richten aan 
de heer.!. Kamminga, voorzitter van het dagelijks 
bestuur van de WD, p/a algemeen secretariaat WD, 
Koninginnegracht .57, 2.514 AE \-Gravenlwge. 

Naast de vervulling van deze vaste taken moet er flexibel ~ 
bijgesprongen worden waar dat nodig is. Voor het vormings-
en scholingswerk in de WD is de Haya van Somerenstichting 
in het leven geroepen en de staffunctionaris zal voor dit deel 
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Gijs van Aardenne 

Energiescenario's 

In deze werkgroep worden drie energie
draaiboeken voor Nederland op lange 
termijn uitgewerkt. 

a. een besparingsscenario, gericht op 
het zo sterk mogelijk beperken van de 
groei van de energieconsumptie en de 
milieuvervuiling, zonder de bouw van 
nieuwe kerncentrales en zonder grote, 
extra koleninzet Nagegaan wordt wat 
de gevolgen daarvan zouden zijn voor 
de Nederlandse welvaart, de 
werkgelegenheid en de kwetsbaarheid 

Drie Energiestudies 
De Teldersstichting zal dit najaar drie 
rapporten over het energiebeleid publiceren 
als liberale bijdrage aan de 
"maatschappelijke discussie energiebeleid". 
De drie studies staan onder leiding van drs. 
G. M. V. van Aardenne. 
De rapporten worden door drie werkgroepen 
verricht. De eerste bekijkt het algemene 
energiebeleid, de tweede de alternatieve 
energiebronnen en de derde de 
sluitingskasten van de kerncentrales in 
Borssele en Dodewaard. 

van de energievoorziening op lange 
termijn. 
b. een maximale-groei-scenario, 
gericht op verhoging van de groeivoet 
van het nationaal inkomen en een 
spoedig herstel van de 
werkgelegenheid. Als randvoorwaarde 
geldt: geen aanmerkelijke 
verslechtering van de milieusituatie in 
Nederland. 
c. een gemengdflexibel scenario, met 
als doel het vermijden van te grote 
internationale kwetsbaarheid in de olie
invoer, het openhouden van alle 
energiemogelijkheden, het soepel 
inspelen op internationale 
marktontwikkelingen zoals 
veranderingen van prijs en technologie, 
het handhaven en mogelijk verbeteren 
van Nederlands industriële 
concurrentiepositie, het leveren van een 
bijdrage aan het bestrijden van 
werkloosheid en het bevorderen van 
economische groei op lange termijn, 
met als randvoorwaarde geleidelijke 
vooruitgang in de milieubescherming. 

Deze werkgroep wordt voorgezeten 
door ir. B. P. Rauwerda. 
Secretaris is mr. R. A. F. Verschoor. 

Alternatieve energie 

In dit rapport zal worden geschetst 
welke andere energiebronnen dan olie, 
gas, kolen en kernsplitsing op de lange 
termijn een economisch verantwoorde 
energieproduktie kunnen leveren, en 

welke aandelen deze in het totale 
aanbod kunnen krijgen. 
Dit rapport wordt geschreven o.l.v. dr. 
L. Ginjaar. 
Secretaris is drs. A. W. Kröner. 

Borssele en Dodewaard 

Het Kabinet heeft in het regeerakkoord 
afgesproken een rapport samen te laten 
stellen over de kosten die het gevolg 
zouden zijn van een sluiting van de 
kernenergiecentrales in Borssele en 
Dodewaard. De commissie-Beek, die 
dit binnen een halfjaar voor de regering 
had moeten klaarkrijgen, is echter nog 
niets eens van start. 
De Teldersstichting gaat zelf ook aan 
de slag om er een eigen rapport over te 
publiceren. Hierin zullen zowel de 
directe kosten van sloop en 
ontmanteling van de centrale en de 
opwekking van energie uit andere 
bronnen worden berekend, als de 
indirecte kosten op langere termijn, o.a. 
veroorzaakt door het verlies aan 
expertise op kernenergiegebied. 
Het secretariaat van deze groep wordt 
door drs. M. Wessels gevoerd. 
Alle drie de groepen hopen in het 
najaar hun rapporten te publiceren. 
Hun werk wordt in belangrijke mate 
financieel gesteund door de Stuurgroep 
Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid. 

Joris J. C. Voorhoeve 

~ 



Besluiten 
van de 35stejaarlijkse 
algemene vergadering van 19 
en 20 maart 1982 en de door 
het hoofdbestuur gedane 
toezeggingen 

- Het 34ste jaarverslag van het 
hoofdbestuur werd goedgekeurd (punt 
2). Toegevoegd dient te worden aan de 
laatste alinea van pagina 3 de naam 
van mr. F. Portheïne en aan de laatste 
alinea van pagina 43 de naam van de 
heer Ph. C.la Chapelle. Voorts dient in 
de eerste alinea van pagina 16 "ten 
derde male" in plaats van "ten tweede 
male" te staan. 
- Rekening en verantwoording en 
jaarverslag van de penningmeester 
over 1981 werden goedgekeurd (punt 
3). 
- Tot leden van de commissie van drie 
leden ter voorlichting van de 36ste 
jaarlijkse algemene vergadering bij de 
behandelîng van de rekening en 
verantwoording van de 
penningmeester over hetjaar 1982 
werden benoemd (punt 5): 
J. A. Bouwens te Amstelveen (was 
plaatsvervangend lid), mr. F. Martin te 
Delft (was plaatsvervangend lid) en 
L. H. Wurtbain te Laren N.H. 
(herbenoeming), met als 
plaatsvervangende leden: drs. 
C. E. Etty te Amsterdam (nieuw), 
J. Kraaijeveld van Hemert te 
Dordrecht (was lid) en J. H. J. Willerus 
te Roermond (nieuw). 
- Overgenomen werd een motie van de 

.·.·.·.·.·.· ondercentrale Gouda om zo enigszins 

.·.·.·.·.·.· mogelijk tijdens de 36stejaarlijkse 

~1. ~~5i~Ë.~~ffii~~~~Jli~~:,~ ,, 
I ~i§~~);lfi~~~~:fidoo 
~~.:=-::~ om een nieuwe bepaling in het 
~ huishoudelijk reglement op te nemen: 
~ "Het hoofdbestuur bepaalt de I te<mijnoo voo' het va""ellen van 

programma's zodanig dat 
kandidaatstelling voor de leden van 
vertegenwoordigende lichamen plaats 
heeft na de vaststelling van het 
desbetreffende programma." Dit 
voorstel zal "breed" worden 
uitgewerkt, d.w.z. niet alleen betrekking 
hebbende op landelijke programma's. 
- Toegezegd werd uiterlijk in de 
jaarvergadering van 1984 te komen 
met voorstellen betreffende de 
kandidaatstelling leden gemeenteraad, 
waarbij dan gekozen zal kunnen 
worden uit alternatieven met 
betrekking tot de aanwezigheid van 
kandidaten bij de 
kandidaatstellingsvergadering. 
- Toegezegd werd dat de commissie
Den Ouden, die zich bezighoudt met de 
problematiek van technisch advies en 
kandidaatstellingen, de voorstellen van 
de kamercentrale Haarlem 
(problematiek gecombineerde 
kamercentrales bij 
statenkandidaatstelling), de afdeling 
Wassenaar (geen misverstand mag 
mogelijk zijn over de interpretatie van 
het reglement op de 
statenkandidaatstelling) en 
's-Hertogenbosch (s.v.p. voorstellen op 
komende algemene vergadering) bij 
haar beschouwingen betrekt. 
- Overgenomen werd de strekking van 
de motie van de kamercentrale 
Gelderland betreffende de organisatie, 
de voorbereiding en de deelneming van 
de leden van de discussie op het ' 
politieke congres in het najaar van 
1982 en in de navolgende jaren. 
- Besloten werd aan Hare Majesteit de 
Koningin een telegram te zenden van 
de volgende inhoud: De Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 1982 
in jaarlijkse algemene vergadering 
bijeen te Venlo, betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en 
Haar Huis. 
- Benoemd werden tot secretarissen 
voor de organisatie in het dagelijks 
bestuur P. L. van den Bossche te 
Berken-Enschot (herbenoeming), drs. 
H. B. Eenhoorn te Schiermonnikoog en 
ir. T. Thaihamroer te Waalre 
(herbenoeming). 
- Met algemene stemmen werd 
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aanvaard een motie van de afdeling 
Amstelveen van de volgende inhoud: 
De VVD in ledenvergadering bijeen op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 1982 
in Venlo, 
overwegende dat het gezien de 
technologische ontwikkelingen 
dringend gewenst is dat er een 
mediabeleid komt, 
overwegende dat de minister van CRM 
een nota inzake een samenhangend 
mediabeleid had toegezegd aan de 
Tweede Kamer in de eerste helft van dit 
jaar, 
constaterende dat tot haar grote 
teleurstelling een duidelijk 
beleidsvoorstel met eenjaar is 
uitgesteld, 
meent, dat hierdoor zaken als lokale en 
regionale omroep, het gebruik van 
kabelomroep, het gebruik van satelliet, 
de positie van de pers en tal van andere 
dringende aangelegenheden "in de 
lucht blijven hangen", 
en gaat over tot de orde van de dag. 

J. Kamminga, voorzitter 
W. J. A. van den Berg, 

algemeen secretaris 

Het dagelijks bestuur dat op de 35ste 
jaarlijkse algemene vergadering tot 
stand is gekomen heeft de 
taakverdeling van het vorige dagelijks 
bestuur in grote lijnen gehandhaafd. 
De heer drs. J. H. Klein Molekamp 
neemt het voorzitterschap van de LPC 
op zich. 
Mevr. E. van Raalte-Tuynman zal als 
plv. voorzitter van de LPC optreden. 
De heer drs. H. B. Eenhoorn draagt de 
verantwoordelijkheid voor de interne 
betrekkingen, met name de organisatie 
van de schriftelijke informatiestroom 
binnen de partij, zoals Vrijheid en 
Democratie, de Mededelingen van het 
hoofdbestuur aan de afdelingen en 
centrales en de Informatiemap. Hij zal 
voorts optreden als voorzitter van de 
Redactieraad. 



Mijn opinie is ... 

In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden 
ingekort door de redactie. Aanvallen 
op personen komen niet voor plaatsing 
in aanmerking en zullen ook niet meer 
worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie 
het met de inhoud eens is. 

NCO 

A Is VVD-er lees ik uw blad nauwgezet. Ik 
moest mijn voorhoofdfronsen toen ik het 
stuk las over het Teldersstichtingrapport nr. 
42 betreffende de NCO. Hoort het allen, een 
eerste aanval op Neerlands meest 
paradoxale instantie met de beschikking 
over- vanaf 1970- een bedrag van 
± 80.000.000 be!astingguldens. 
Paradoxaal om vele redenen! Echter 
waarom nu pas ... ? 
Sindsjaar en dag publiceren de OSL
stichtingen te Berkel/Rodenrijs over deze 
malafide club pseudo
bewustzijnsbevorderaars. 
Nu sinds kort Elseviers Magazine en de 
Telegraaf zich ook intensiever bezighouden 
met de NCO en zijn miljoenen hopen we dat 
eindelijk de bezem door deze Augiasstal 
gaat, teneinde het een beleid te laten voeren 
dat even oprecht is als de uitgangspunten 
waarmee 12jaar geleden is gestart. 

Amelisweerd 

J. L. Chr. Kroot 
Amerongen 

Uiteraard betreurt iedereen die, evenals Dr. 
R. E. de Maar, de landgoederen Oud- en 
Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen heeft 
bezocht, de nu naderbij komende 
verdwijning van een betrekkelijk brede 
strook bos in het westelijke deel1•an Nieuw 
Amelisweerd. Het is echter onjuist te stellen 
dat de nieuwe weg (een stukje van de A27) 
niet nodig is. De behoefte aan dit stuk 
autoweg dat slechts een korte schakel is in 
een groot wegenplan kan men niet schatten 
door ter plaatse te gaan kijken. Een blik op 
de kaart maakt de wenselijkheid 
overduidelijk. Twee kwadranten van 
Nederland, nl. 1. het Zuid- Westen met 

inbegrip van Leiden, Den Haag, 
Ro!lerdam, Breda, Tilburgen Den Bosch, 
en 2. het Noord-Oostentot de lijn 
Deventer-Enschede worden voornamelijk 
door slechts één weg verbonden, nl. de 
randweg om de oostelijke wijken van de 
stad Utrecht. Rijdt men deze weg van 
Noord naar Zuid, dan kan men het 
beroemde huis van Rietveld van heel 
dichtbij zien- de weg gaat werkelijk vlak 
langs de woonwijken. 
Dat deze weg nog niet drukker is, komt 
doordat eenflink percentage van het 
verkeer de weg Maarn-Amersfoort gebruikt 
die helemaal niet voor zulk doorgaand 
verkeer bestemd is. Daaraan zal pas een 
einde komen als de traverse door 
Amelisweerd èn de autoweg Utrecht
Amersfoort klaar zijn. Als het zover is, 
zullen heel veel mensen er blij mee zijn, in 
de eerste plaats diegenen die vlakbij de nu 
oven•olle wegen wonen. 
Als men ergens een halt wiltoeroepen aan 
de uitbreiding van ons autowegennet dan 
moet men daar nietzo'n allerbelangrijkst 
stuk weg voor uitkiezen. Nu kan men 
slechts dankbaar zijn dat alle 
verantwoordelijke instanties een besluit 
hebben weten te nemen. 

A. L. Houwink 
VoorhurK 

VVD voor veelvormig 
onderwijs! 

Zeer verontrust door PvdA -minister Van 
Kemenade 's plan voor een 3-jarig 
Voortgezet Basis Onderwijs (een andere 
naam voor zijn vroegere Middenschool
plan). 
In deze nieuwe vorm voornamelijk 1 jaar 
korter, maar verder nèt zo verplicht voor 
alle kinderen, nèt zo nivellerend en nèt zo 
onbetaalbaar als zijn eens door de liberalen 
zo bestreden Middenschool. 
Ook l'erontrust door de (door veel kranten 
misschien ten onrechte zelfs als "positief" 
beschreven) gematigde reactie op het plan 
van de kant van de VVD. 
Gelukkig wat gerustgesteld op de jongste 
Algemene Vergadering van de VVD in 
Venlo, waar partijvoorzilter Kamminga en 
vertegenwoordigers van Eerste en Tweede 
Kamerfractie met grote stelligheid 
verklaarden hoe de liberalen staan t.o.v. de 
Voortgezelle Basis Onderwijsplannen. 
De VVD zal zich dus blijven inzeilen voor 
de kwaliteit èn de veelvormigheid van ons 
voortgezet onderwijs en l'Oor het behoud 
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van een groot scala van schooltypen, van 
goed beroepsonderwijs tol en met het 
zelfstandig gymnasium. 
Goed zo, liberalen, blijfvooral waakzaam 
en strijdbaar! Want laat er vooral geen 
misverstand over bestaan: 
Van Kemenade heeft met zijn plannen niet 
alleen onderwijshervormingen op het oog, 
maar vooral ook de omvorming van onze 
maatschappij. En dat wordt dan één 
verplicht eenvormige, genivelleerde, 
talentenverspillende treurnis. 

E. Bruggeman-Tersteeg 
DenHaag 

Ontwapening?? 

In nummer 1263 (2-3- '82) van V. enD. 
stonden tien vragen met betrekking tot 
kernbewapening. Daarin stond vermeld dat 
voorstanders van het l.K. V.-standpunt, het 
gevaar van eenzijdige ontwapening niet 
voldoende onderkennen. 
Typerend voor l.K. V.-ers is om 
fotomateriaal van Hirosjima '45 als 
propagandamateriaal te gebruiken. Zich 
echt in het probleem verdiepen hebben zij 
blijkbaar nooit gedaan. Want een 
eenzijdige ontwapening houdt tevens een 
eenzijdige bewapening in. Die bewuste 
foto's stammen uit een tijd waarin de 
wereld eenzijdig bewapend was. 
Is iemand die de wereld in een dergelijke 
situatie terug wil brengen nu een 
vredelievend persoon? 

Stijl 

R.Jaspars 
Helmond 

Hoewel ik alsjeugdig lid natuurlijk nog in 
de (politieke) kleuterschoenen sta, wil ik 
toch de zeer gewaardeerde woordvoerders 
van onze partij op een zekere, in mijn ogen 
negatieve, ontwikkeling attenderen. 
Het betreft het zogenaamd "hardwoordig" 
onderuithalen van politieke tegenstanders 
die een, naar ons inzicht, verkeerde 
politieke weg dreigen in te slaan. Natuurlijk 
moet dit duidelijk verwoord worden, maar 
thans lijken de politieke aanvallen in 
woordkeus en toon helaas steeds meer op de 
als onaangenaam ervaren 
uitdrukkingsvermogen, welke tot nu toe 
alleen bepaalde politieke opponenten 
plachten te gebruiken. 

R. S. Steigenga 
Laren 
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Nell, wees wijzer! 

Van Kemenade is niet gelouterd en zijn 
partijgenoot Martien Konings al helemaal 
niet. Door welkjeugdtrauma dan ook zijn 
deze beide heren vastbesloten niet te rusten 
voordat onze hele schoolgaandejeugd tot 
15-16 jaar wordt "bezig gehouden" door 
goedkope derdegraads leerkrachten op een 
soort tussenschooltje. 
Daar moet dan onderwijs worden gegeven 
in vakken als "algemene technieken", 
waarvan niemand weet wie dat vak moet 
gaan geven en wie daarvoor bevoegd zijn. 
Verder "textiele werkvormen", 
huishoudonderwijs en redzaamheidop 
maatschappelijk terrein! En dit alles om 
tegemoet te komen aan een soort 
gelijkheidssyndroom van bepaalde politici. 
Het geheel moet uitlopen op een verhevigd 
balen en spijbelen en van het voortgezet 
onderwijs na een dergelijke middenschool 
komt niets terecht. 
Het MAVO heeft van staatssecretaris 
Deelman reeds gehoord dat er voor dat 
schooltype na het Voortgezet Basis 
Onderwijs geen plaats zal zijn. De selectie 
voor de overige schooltypen zal ongemeen 
scherp dienen te zijn, om nog enig niveau te 
kunnen bereiken. 

Australië 

Mr. J. F. Engels 
DenHaag 

Het leek mij een leuk idee, om na éénjaar 
Australië; eens een ingezonden briefte 
zenden. 
D.m.v. Vrijheid en Democratie worden wij 
o.a. op de hoogte gehouden over hetgeen 
zich in Nederland afspeelt. 
Alhoewel het nieuws meestal al6 weken 
oud is, gezien hetfeit dat het bladper 
zeepost wordt verzonden, is iedereen hier 
toch erg geïnteresseerd. 
Hier in West-Australië. wonen momenteel 
± 10.000 Nederlanders en er is een 
toenemende interesse om zich in dit 
gedeelte van Australië. te vestigen. 
Emigreren is een hele stap, temeer wanneer 
je dat doet met een gezin van 5 kinderen, 
zoals wij dat gedaan hebben. 
Alles is anders, diploma's worden over het 
algemeen niet erkend, op een enkele na. Je 
moet blijven informeren om de juiste 
richting te vinden, qua huisvesting, 
schoolopleiding, wettelijke 
aangelegenheden, banen etc. 

De informatie die wij in Nederland hadden 
gekregen, was niet geheel overeenkomstig 
met de praktijk in Australië·. 
Zelfs wanneer je denkt redelijk Engels te 
spreken, kom je er hier achter, dat het 
Australische Engels nét iets anders is. 
Ze hebben dan ook heel trots een eigen 
dictionary uitgegeven: The Macquarie. 
In de advertenties vertelt men, dat zij hun 
eigen Engels hebben en zich niet willen 
laten dicteren door landen als Amerika en 
Engeland. 
Het land wordt regelmatig lam gelegd door 
stakingen; allerlei militante vakbonden 
willen dan hun wil opleggen aan een 
meerderheid die daar niet van gediend is. 
De weerstand tegen dit soort acties wordt 
hoe langer hoe grpter en dat is maar goed 
ook. 
Wat de mensen onder liberaal verstaan in 
Europa, wordt hier anders uitgelegd. De 
liberalen zijn hier in theorie liberaal, maar 
in de praktijk conservatief Het gist in de 
Liberal Party. En wat ze hier de 
Demoeratic Party noemen, dáár heb ik 
nogal moeite mee. Op dit moment lijkt het 
meer eenD '66. 
Maar Australiëïs een eiland, alhoewel een 
groot eiland, en je weet nóóit hoe of een 
aantal zaken zich kunnen ontwikkelen. 
Het particulier initiatief wordt hier nog 
beloond, maar je moet er dan wél veel voor 
doen. 
Sociale voorzieningen kennen ze hier óók, 
alleen zijn die niet zó aantrekkelijk als in 
Nederland. 
Voor mijn gevoel staan daar weer andere 
dingen tegenover;je kuntjezelfverzekeren 
tegen ziekten etc, voor een 
oudedagsvoorziening, voor invaliditeit en 
nog meer van dit soort zaken. De premies 
daarvoor zijnfiscaal aftrekbaar. 
En over het totaal bedrag datje dan netto 
ontvangt, ben je maar een paar procent aan 
de fiscus verschuldigd. 
Investeren binnen de Family Trust, is een 
uitstekend idee. Je kunt hier rentes krijgen 
van 17 % voor een periode van 4 jaar. 
Wanneer die rente wordt uitgekeerd, in het 
kader van de Family Trust, dan zitten daar 
ook weer fiscale voordelen aan. Het eigen 
huizenbezit wordt hier nog steeds 
gestimuleerd, alhoewel er een aantal 
donkere wolken om de hoek zijn gekomen. 
De hypotheekrente is nietfiscaal 
aftrekbaar, maar gaat bovendien omhoog. 
Daar bestaat nog al veel weerstand tegen. 
En terecht, want de huren zijn in Australië. 
hoog i. v.m. Nederland. 
Bovendien heeft men hier altijd een politiek 
gevoerd van eigen huizenbezit en dan moet 
dat wel mogelijk blijven. 
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In Australië. moetje al heel rap vergeten 
alles terug te rekenen naar de Nederlandse 
gulden, want dán is alles hier ontzettend 
duur. 
Wanneer je emigreert is het altijd zinnig om 
een kostencalculatie te maken van 
transport van eigen meubelen etc, en dat te 
plaatsen tegenover de aanschafkosten van 
nieuwe meubelen etc. hier. 
Wij zijn blij geweest dat we bijna alles 
hebben meegenomen, want de prijzen voor 
meubilair etc. zijn hier niet mis. 
Van veel Nederlanders hebben we al 
gehoord, dat het slim is geweest wat we 
gedaan hebben. Ook zijn wij reuze blij 
geweest eerst een oriëntatietrip gemaakt te 
hebben, want wat een ander b(deeft, dat 
hoeft nog niet op te gaan voor jouzelf 
Er valt heel veel te vertellen over Australië. 
en over hetgeen waar je allemaal mee 
geconfronteerd wordt, maar dat zal 
afhangen van de lezers of ik daar nog op in 
zal gaan. Als voormalig 1 e secretaris van de 
KC Limburg etc. en als voormalig Europa
kandidate bliffik geïnteresseerd in hetgeen 
Zich in Nederland, c.q. in Europa afspeelt. 
Mocht iemand van de lezers persoonlijk met 
mij willen corresponderen, dan heb ik daar 
geen bezwaar tegen. Mijn adres is: Hélène 
van Leuven-Ederveen, 28 Dampier Ave, 
MullaZoo 6025, Western Australia. 

Onderwijs 

Naar aanleiding van al dat gepraat over 
onderwijs wil ik opmerken dat het huidige 
onderwijs niet meer aansluit op de 
hedendaagse maatschappij. 
Men krijgt steeds meer vrije tijd, langere 
vakanties en kortere werkdagen. En in het 
onderwijs legt men steeds meer de nadruk 
op leren. Mijns inziens zeer onjuist. 
Het onderwijs moet zich toeleggen op 
leervakken in de ochtenduren en creatieve 
vakken en sport in de middaguren ... En dat 
gedurende viff dagen per week. De leerling 
gaat dan met veel meer plezier naar school 
dan thans het geval is. En is men dan na 
zijn schoolperiode werkloos, dan heeft men 
ook geleerd de vrije tijd nuttig te besteden 
zonder te vervallen in criminaliteit of 
vandalisme, die mede het geval zijn van 
massale verveling. 

J.R.Emmen 
DenHaag 



Onbehoorlijk 

Wij zijn het met de Leeuwarder Courant 
eens dat de VVD een onbehoorlijke reclaml 
heeft gevoerd. Totaal ongeschikt voor de 
provincie Friesland, waar iedereen wel wee. 
wat er in de Staten gebeurt. 
Zo moet het met de a.s. 
gemeenteverkiezingen niet meer! 
Bovendien waren de leuzen zeer slecht 
gekozen. 

FamilieBollema-Van Zwol 
Heerenveen 

Banenplan 

Joop wordt met zijn banenplan veel 
geplaagd, 
doch bij de verkiezing was het zeer 
geslaagd. 
Dankzij zijn sociale .,beleid" 
komen veel VVD-ers extra in de strijd. 
Dus ga zo maar door, 
toekomtige kandidaten zijn er alvast 
dankbaar voor. 

Milieubeleid 

R. J. Sterken 
Enschede 

Naar aanleiding van het artikel van de heer 
Braams .,een liberaal milieubeleid" hoop ik 
met de VVD dat dit beleid uit de hysterische 
toestanden getrokken kan worden, die nu 
het milieubeleid omringen. De 
Socialistische Partij heeftjaren geleden bij 
monde van een artsenechtpaar gesteld dat 
men de kapitalistische maatschappij zal 
pakken via het milieubeleid en dat is hen 
knap gelukt. 
Het is jammer dat de politici geen kans 
hebben gezien een zinnig klimaat te 
scheppen en zich door schreeuwers hebben 
laten afbluffen. Immers bij al dat gebrul 
tegen Dodewaard blijven de grote gevaren 
van het ongebreideld gebruik van 
koolwaterstoffen. De grotere inzet van 
steenkool zal ernstige problemen oproepen 
zoals zure regen in de noordelijke landen en 
deCOrdeken rond de aarde die een hogere 
temperatuur zal veroorzaken. En niet te 
vergeten ... de smog van de jaren '60 komt 
weer terug, wanneer niet de nieuwste en 
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zeer dure technieken worden toegepast. 
Er is nog heel wat te doen op milieugebied 
en er zijn reeds zoveel kansen blijven liggen. 

H. J. Baidenmann 
H.I. Ambacht 

El Salvador 

Iedereen zal het gehoord, gelezen hebben 
dat op 18 maart 4 medewerkers van de 
IKON vermoord zijn in El Salvador. Na 
deze moord hebben vele 
omroeporganisaties en kranten zich 
beziggehouden met het probleem van El 
Salvador. 
Als wij al diefeiten tot ons nemen moeten 
we dan concluderen dat het nu 
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langzamerhand niet meer kan. Nu zal ik 
niet weer diefeiten opnoemen. Moet de 
VVD nu niet het voortouw nemen door de 
Verenigde Staten dringend te verzoeken om 
hun steun aan dit regime te stoppen en 
militaire Steun stop te zetten. De VVD als 
liberale partij moet strijden tegen 
dictatoriale, militaire regimes en strijden 
voor meer vrijheid voor de bewoners van dit 
land zoals vroeger ook gebeurde. 
De Verenigde Staten mogen niet een 
aanleiding vinden om over te gaan tot 
militair ingrijpen. El Salvador is een 
souverein land en moet het blijven. Als de 
VS het zittende regime blijft steunen dan 
drijft men de oppositie in de armen van de 
Sovjet-Unie en/ of Cuba, laat het niet zo ver 
komen! 

Albert Jan Hoeve 
student, Leeuwarden 

DeVVD
Informatiemap 
geeft uitvoerige informatie over: 

• politieke actuele onderwerpen 
• achtergronden 
• Europese aangelegenheden 
• partij-bijeenkomsten 
• staten- en raad-onderwerpen. 

verschijnt 10 x per jaar in handige 
ringbandaanvullingen. 

is gebleken dienstbaar te zijn bij 
spreekbeurten van bestuurders, 
gemeenteraadsleden, st atenleden en 
Kamerleden. 

Kost slechts/85,- per jaar. 
Aanmelden als abonnee bij de Haya 
van Somerenstichting, 
Koninginnegracht 5 7, 2514 AE 
's-Gravenhage, tel. 070- 614121, of 
door overmaking van/85,- op 
gironummer 4018232 t.n.v. VVD
Informatierekening te 's-Gravenhage, 
onder vermelding "abonnement 
Infomap". 



A 
ALKMAAR 
Op 26 april spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in Taverne. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

APELDOORN 
Op 23 april spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in hotel de Keizerskroon. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

BORNE/WEERSELO 
Op 19 april spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in café-rest. Platenkamp te 
Borne. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

VROUWEN IN DE VVD BREDA 
Op 26 april spreekt de heer drs. D. J. D. 
Dees in café Brauers. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

CAPELLE A/D IJSSEL 
Op 19 april spreekt de heer dr. W. F. van 
Eekelen in de Hooghe Dorpschpolder. 
Aanvang: 20.30 uur. 

ERMELO 
Op I 0 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
gemeentehuis Ermelo (Dialoog). Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek en 
onderwijs. 

VROUWEN IN DE VVD 
GELDERLAND 
Op 19 april vindt er een provinciale dag 
plaats in het Huis der Provincie te Arnhem. 
Aanvang: 09.30 uur. Sprekers zijn o.a. A. 
Ploeg en dr. W. F. van Eekelen. 

's-GRAVENHAGE OA V 
Op 20 april spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in het paviljoen van het 
gemeentemuseum. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: jeugdwerkloosheid. 

Geertsema "In den Bierdeghel 11". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 

OC MIDDEN LANGSTAAT 
Op 10 mei spreekt de heer A. Ploeg in café
rest. "Het Lido" te Waalwijk. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: algemene politiek. 

OOSTERHOUT 
Op 3 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 

jazz café 't Kerkepad je. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

PUTTEN 
Op 19 april spreekt mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas in "de Heerdt". Aanvang: 20.00 uur. 

RHENEN 
Op 16 april spreekt de heer A. Ploeg in de 
Stichtse Oever. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 
SLEEN 
Op 27 april spreekt de heer A. J. Evenhuis 
in De Holten ploeg in Erm. Aanvang: 20.00 
uur. 

SLIEDRECHT 
Op I 0 mei spreekt de heer mr. H. E. Koning 
in de Bonkelaar. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: in het vooruitzicht van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

TILBURG 
Op 10 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in The Gallery Club. Aanvang: 
20.15 uur. 
VROUWEN IN DE VVD VOORBURG 
Op 19 april spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in "de Koningshof". Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: "Politiek meer dan 
ooit ook een vrouwen zaak". 
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VUGT 
Op 6 april spreekt de heer A. A. M. E. van 
Erp in hotel-rest. St. Joris. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: gem. politiek. 

ZAANSTAD 
Op 19 april spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in hotel de Prins te Westzaan. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 
ZWOLLE 
Op 26 april spreekt de heer drs. Ed H. T. M. 
Nijpels in "het eigen gebouw". Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

Veranderingen en latere aanvullingen zie 
Viditel# 49999# 

J.KAMMINGA 

Op 20 april spreekt de h~er J. 
Kamminga in de oe 
Krimpenerwaard in Cult. centrum 
te Berkenwoude. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: Eerlijkheid duurt 
het langst ook in de politiek. 

Op 29 april spreekt de heer J. 
Kamminga in café-rest. Soestdijk 
voor de VVD afd. Soest/ 
Soesterberg. Aanvang: 20.00 uur. 

LIBERALE AMBTENAREN KRING 
's-GRAVENHAGE 
Op 3 mei spreekt de heer A. Ploeg voor de 

Onderstaand treft u de tournees aan die mevr. drs. N. Smit-Kroes en de heer H. 
Wiegel tijdens de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen zullen gaan 
maken. Óe aanvang van de spreekbeurten is 20.00 uur. 

liberale ambtenarenkring in hotel Des Wiegel: 
Indes. Aanvang: 17.30 uur. Onderwerp: datum: kc: plaats: 

-·-·.·-·-·- actuele politiek. 7 mei Zeeland Zierikzee, concertzaal Mendragon 
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W.J Op 26 april spreekt de heer A. Ploeg in hotel 10 mei Friesland Oosterwolde, hotel-rest. "de Zon" : !ft 't Lansink. Aanvang: 18.00 uur. 12 mei Tlb I LEIDEN 1
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mmee',: del~;~and Doetinchem, hotel Veldhoen I Op 20 april spreekt de heer mr. W. J. 's-Hertogenbosch 
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Hypotheek Nieuwe Stijl 
Een hypothecaire lening valt onder de categorie "lang geld". D.w.z. de periode van terugbetalen beslaat 
een groot aantal jaren, meestal 30 of meer. 

Dat terugbetalen kan lineair plaatsvinden (wie Fl. 100.000,- leent, betaalt gedurende 30 jaar 
Fl. 3.333,33 per jaar). 
Dat terugbetalen kan ook plaatsvinden in annuïteiten (wie Fl. 1 00.000,-leent betaalt in 't begin Fl. 500,
en gaat jaarlijks steeds meer betalen tot hij tenslotte meer dan Fl. 10.000,- per jaar aflost). 
In beide gevallen wordt in 30 jaar, in gelijkblijvende of oplopende termijnbedragen, in totaal 
Fl. 100.000,- terugbetaald. 
Het risico van overlijden is naar behoefte te dekken bij deze vormen van aflossing. 

Het Hypotheekcentrum presenteert nu de "Hypotheek Nieuwe Stijl" waarbij u niet af hoeft te los
sen doch 30 jaar een vaste premie voor een soort levensverzekering betaalt. Een premie van ca. 
Fl. 1.350,- per jaar (afhankeJijk van leeftijd). 
Hoe kan dat? Want als er niet wordt afgelost en er wordt slechts een premie van Fl. 1.350,- betaald, dan 
is er na 30 jaar nog maar Fl. 40.000,- aan premie op tafel gekomen. 
Het antwoordt is simpel: De premies zorgen voor een langzaam aangroeiend bedrag. 
Op het kapitaaltje dat u zodoende kweekt, wordt rente bijgeschreven. Die rente zal (belastingvrij) maar 
een half procent onder de rente op staatsobligaties liggen. 
Zodoende zal Fl. 1.350,- genoeg zijn om bij het huidige rentepeil een bedrag te vormen van meer dan 
Fl. 100.000,- na 30 jaar, waarmee uw schuld in één keer kan worden afgelost. 
En ...... in diezelfde Fl. 1.350,- per jaar is een regeling begrepen die bij overlijden uw nabestaanden finan-
ciële problemen bespaart. 

Voor alle duidelijkheid: voor deze "Hypotheek Nieuwe Stijl" geldt de normale rente (vergelijkbaar met 
die van bijv. de Rijkspostspaarbank) en er geldt geen afsluitprovisie. 

't Kan zeer interessant voor u zijn als u denkt over het afsluiten van een hypotheearre lening of als u toe 
bent aan verlenging van uw lopende hypotheek. 
Wij geven u graag telefonisch of schriftelijk nadere informatie over deze hypotheekvorm. 

Natuurlijk blijft het Oranje Boekje met algemene hypotheekinformatie voor u gratis beschikbaar. 
Dat had vandaag bij uw post kunnen liggen als u gisteren even gebeld had. 

Onze gratis dienstverlening kan u geld en moeite besparen. U bent welkom. 

voor academici 

010-14.33.11. * (of 053-35.13.04 voor Oost-Nederland) 

POSTBUS 2600 ROTTERDAM 

RAAD VAN TOEZICHT: 
voorzitter: prof. dr. R. Bannink (econoom); leden: prof. dr. J. Bergsma (klinisch psycholoog), ir. D.J. Brink b.i. 
(architect B.N.A.). prof. dr. H.G. Schulte Nordholt (cultureel antropoloog). J.P. Kostense (register accountant). 



Dit statige huis in Dordrecht werd met SURFAKOTE MUUR
COATING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 

Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen, flats. 
kantoren en industriële bouwwerken met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan een 
gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. Surfakote 

Van Leeuwen- levert uit 
voorraad- stalen buizen 
in iedere afmeting en kwaliteit. 

In rond en profiel. 
Naadloos en gelast. 
Dunwandig en dikwandig. 
Volgens de normen DIN-API en ASTM. 
Met alle bijbehorende fittings, flenzen 
en lasbochten volgens Dl N en ANSI. 

VANLEEUWEN 
Buizen • Fittings • Flenzen • Lasbochten 
postbus 1 -3330 AA Zwijndrecht tel. 078- 11 59 11 

is niet duurd!H dan goed schilderwerk en gaat veel langer mee: 
10 JAREN GARANTIE. Surfakote is dus een uitstekende 
investering. 

Vraag vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort (U.). Tel. 
03484 - 1587. 
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DinersCant 

De Diners Card en uw handtekening. 
Dat is voldoende om overal ter wereld te kunnen betalen. 
Geen problemen met cheques, buitenlands geld of 
telegrafische overboekingen. Snel een vlucht boeken, een 
auto huren zonder borgsom, een hotelkamer zonder 
vooruitbetaling. 
Plotseling dàt kunnen kopen wat u graag wilt hebben, het kan 
met de Diners Card. Ongelimiteerd en waar ook ter wereld 
(hij ruim 550.000 bedrijven). 
U toont uw Diners Card, u tekent en Diners Club garandeert 
de betaling. Sneller en eenvoudiger kan het niet. 
Grote namen als Saks Fifth Avenue in New York, Harrods in 
Londen, Lafayette in Parijs en (m.i.v. 1 april1982) ook alle 
Bijenkorf-vestigingen in Nederland zijn gesierd met het Diners 
Club vignet. 
Maak de vele bekende en onbekende voordelen van de 
Diners Card de uwe. 
Doe vandaag nog bijgaand aanvraagformulier op de post en u 
bespaart zich als lezer( es) van 'Vrijheid en Democratie' het 
gebruikelijke entreegeld ad. f 100,-. f~ 

P.S.Diners Gardhouders kunnen 
overigens tegen een geringe 
vergoeding een additionele Card 
voor hun partner aanvragen. 
En natuurlijk de moderne zakelijk 
ingestelde vrouw met een 
zelfstandig inkomen kan de Card 
uiteraard ook zelf aanvragen. 

Diners Club Benelux N.V., Amstel141F, 
1018 EP Amsterdam, TeL: 020 - 26 77 18. 

Voorwaarden voor het verstrekken en gebruik van een Diners Card 
De getekende afrekenbonnen mogen uitsluitend betrekking hebben op uitgaven, die 
werkelijk gedaan zijn bij degene, die deze heeft opgemaakt; uitgesloten zijn derhalve 
leverenties door een derde en uitbetalingen in contanten. Diners Club Benelux behoudt 
zich het recht voor de aan de Diners Cart! verhonden faciliteiten te allen tijde in U> 
trekken; de houder is verplicht de Diners Card op eerste verzoek aan de Diners Club of 
zijn vertegenwoordiger te overhandigen, daar de Card eigendom blijft van Diners Club 
Benelux, Hetgebruikven eeningetrokken Card wordtals misbruik beschouwd en zal als 
zodanig worden vervolgd. Ingeval van diefstal of verlies van een Card dient de houder de 
dichtstbijzijnde Diners Club terstond op de hoogte te stellen en ditbericht schriftelijk te 
bevestigen; zodra dit is geschied, is de houder niet meer aensprol<elijk voor 
onrechtmatig gebruik door een derde. De maandelijkse verzamelrekeningen dienen 
direkt te worden voldaan. In geval van achterstand is rente• verschuldigd; indien tot 
incasso wordt overgegaan, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de 
bouder. 

r PERSONALIA ::J Hr D Mevr D Mej 

Naam/voorletters/titels, zoals u deze op de Card vermeld 
wilt z1en (max 26 pos1t1es) 

I I I I I I I I I I 

' AANVRAAG 

Ik. ondergetekf'·nde wens miJ ddn te slu1ten als l1d bq de Dm ers Club en houder 
te worden vat1 een D1ncrs (drd Ik heb kenn1sgenomen van de voorwaarden 
naa':.t d1t formul1er en verklaar miJ er aan gebonden Ik vcrpl1cht mq 
de maandeliJkse aJreken1ngen, de rekcn1ngen voor de Jaarlqhe bqdrage ad f 85,
€A dte .·oor het eenmahg-entreegelfi ad t 100, terstond na ontvangst te zullen 
betalen 

Voornamen 
Geboortedatum 
Nat1onal1te1t 
Pnvé-adres 
Pld,lts (met postcode) 

___ Pnvè-tel 
Vong adres 1nd1en u m1nder dan 3 Jaar op het hu1d1ge 
adres woont _________ _ 
Naamvanechtgeno(o)t(e) _ _ __ _ 
Heeft u eerder een D1ners Card aangevraagd? nee/Ja, nr _______ _ 

D huurhuiS 

Werkgever __ .. ____________ ---·----
Sinds __________________________ _ 

Adres _ __ --- ---- ----·------·------
Piaats(metpostcode) ________________ _ 
________________ Tel _________ _ 

Aard van ondernem1ng ___________ _ 

-----------···------
Uw funkt1e/beroep _ 

Datum --------- Handteken1ng ________ x 

De aanvra( a)g(st)er verzoekt een additinnele Diners Card à f 45,- per jaar 
(geen entreegeld) te verstrekken aan: 

Naam: ___________ Voornamen:-------

Geboortedatum: ______ Relatie:-----------

Handtekening: Handtekening: 
(additionele aanvr,) (aanvrager) 

x x 
*de hoogtevan renteis aan wijziging onderhevig; het geldende percentage wordt telkens 
opgegeven, wanneer een nieuwe Card of een verzemelrekening wordt toegezonden. 
De additionele aanuro( a)R( st)er verkloortdoorondertekeninç hoofdelijk aansprakelijk U! 
zijnjegens fMers ClubBenelux NV. uoor de met de additu>nele Card gedone besU!din,en. lf-------------------------.....J 



In Spanje genieten van de heerlijke zon en 
een vriendelijke fiskus - is dat er voor u 

niet meer bij omdat uw huis zo weinig opbrengt? 
Dan biedt Solidcasa u de helpende hand: 

uw eigen huis aan de Baai van Rosas (Costa Brava) 
met een ïmanciering over 10 jaar tegen 6°/o! 

Droomwens wreed verstoord? ~ '·,,; I 

Velen droomden er al jaren van om over , \~\ 
niet al te lange tijd in Spanje te gaan ge- , , W 
nieten van hun gespaarde geld of pen- L,, i' 
sioen, waarbij in die gedachten de op- ' ' 
brengst van het eigen huis een belangrij- • ' 
kc rol speelde. Doordat de huizenmarkt //~,•: 
in elkaar plofte, werden vele van die dro- -~ 11: ' 
men wreed verstoord. -·~ 

-~, 

Solidcasa helpt met --"':" 
fmanciering " 

Voor wie dat wil bestaat er nu een nieuwe moge- Eventuele verhuuropbrengst 
lijkheid: een prachtige villa aan de Baai van verlicht lasten! 
Rosas kopen van Solidcasa, waarbij een groot 
deel (2/3) van het aankoopbedrag kan worden 
gefinancierd. Solidcasa stelt nl. een lening be
schikbaar, die over 10 jaar kan worden afgelost tc
gen een rente van 6% (op basis van annlliteit). 

Maandelijkse lasten blijven 
betaalbaar 

Met aflossing en rentebetaling komt u op een 
maandbedrag uit, dat vanuit een redelijk maand
inkomen stellig te dragen is. En vergeet niet: 
huizen in Spanje 1ijn naar vcrhouding nog steeds 
niet duur' 

Fiskale voordelen 
Bovendien is de betaalde rente in Nederland vol
ledig aftrekbaar. En wanneer u eenmaal besluit 
permanent naar Spanje te vcrhui;en, plukt u de 
vruchten van het milde Spaanse klimaat (even 
aangenaam als het weer1). 

Wilt u de eerstejaren uw huis nog niet (volledig) 
zelf bewonen, dan kunt u het desgewenst via 
Solidcasa verhuren. Reklamecampagnes in 
diverse landen zorgen voor een optimale op
brengst als plezierige tegemoetkoming in de 
kosten van rente en aflossing' 

Wie en wat is solidcasa? 
Solidcasa is een reeds l4jaar bestaande Ne
derlandse bouwonderncming, de grootste aan 
de Baai van Rosas. In de prachtige marina 
Ampuriabrava en het bekroonde bergdoqJ 
Paradise Villas (rialll uit::icht op de Baai.') 
werden meer dan 600 villa's gehowvd. Een ei
gen setvice-organisatie ::orgt voor continu on
derhoud van wegen. verlichting, tuinen etc. 
Overdracht vindt plaats via de notaris, kon
trakten zijn in het Nedcrlands. Er is een grote 
keuze in gerede hui::en, maar men kan ook 
naar eigen idee laten bouwen. op grote of klei
ne stukken grond, al dan niC't aan kanaal 

Mooiste klimaat van Spanje 
Het klimaat aan de Baai van Rosas 
wordt vaak het mooiste van Spanje 
genoemd - zelden heet, meestal 

-~ _ behaaglijk warm, 's winters zacht-
.'à::~ ~:- - kortom plezierig door afwisseling. 

Medische faciliteiten 
Vooral voor wat ouderen is het prettig te weten 
dat er goede medische voorzieningen zijn. In 
figucras (10 km) zijn uitstekende ziekenhuizen 
met kundige specialisten. Ook kan men even
tucel terecht in het grote ziekenhuis van Perpig
nan. even over de Franse grens (3 kwartier met 
de auto). 

Schitterend natuurgebied 
Dichtbij (half uurtje rijden) bij de Baai van Rosas 
ligt het schitterende natuurgebied van de Pyre
neeën (ook voor wintersport'). En het achterland 
is aantrekkelijk met tal van pittoreske plaatsjes, 
rijk aan historie en cultuur. 

Uw huis dichtbij Nederland! 
Rosas ligt niet ver van Nederland, slechL'i een half 
uurtje over de rrans/Spaanse grens. Met de auto 
bent u er zó, over louter snelwegen. Vliegverbin
dingen 1.ijn er met Barcelona en Gerona. 

BON VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE 
Wilt u meer weten, o.a. over de financiële 
mogelijkheden, vul dan de bon in of bel voor do
kumentatie (u wordt in het Nederlands te woord 
gestaan). Alle inlichtingen zijn vrijblijvend, ad
viezen worden strikt vertrouwelijk gegeven. 

eC=> 
\'OOr rechtstreeks \'aren naar ::ce. --------------+-

1 BQN Ja, zendt u mij vrijblijvend dokumentatie. I 

50LIOCA5A 

Sinds]( ]( ]( ]( ](1968 

SOLIDCASA 
maakt wonen in Spanje bereikbaar 

AMPURIABRAVA/ROSAS- BOX 225- SPANJE 
TELEfOON: 0934 72 250552/250378 (vragen naar dhr. Van Sijl) 

I 
Ik ben eventueel geïnteresseerd in financiering I 
Oja D neen (aankruisen s.v.p.) 

: NAAM _ _ _ _ ______ : 

I ADRES -- -- -- -- - - -- I 

I PLAATS - - ·- -- ·- - - - I 

I 
POSTCODE TELEFOON- - ·- I 
Invullen, uitknippen en in gefrankeerde cnvelop?cnden aan: 

I Solidcasa, Box 225, ROSAS (Ge.), Spanje. VD I 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Amigo Safety Nederland, Den Haag I Aquadelta Recreatie, Brui
nisse I Modehuis Cartigny, Eindhoven I Hotel Edenhof, Zwam
merdam I Rich. Ellis Int. Property Consultants, Amsterdam I Fi
nancieel Dagblad, Amsterdam I Gemeentelijk Internaat Ter A pel, 
Sellingen I Gevala bv, Tilburg I Opleidingsinst. Lya Goosmann, 
Rotterdam I Injection Nederland, Hagestein I In 't Silverhuys Ju
welier Rikkoert, Schoonhoven I Kaldewaay, Landsmeer I Chris
tiaan van der Klaauw bv, JoureI Vakantieboerderij Klein Oever, 
Balkbrug I Queen Size, Groningen I Het Kasteel van Rhoon, 
Rhoon I SAL, Amsterdam I Scheel Nederland, Hilversum I Sin
bad Tours, Eindhoven I Rob Sipkes Edelsmid, Haarlem I Switzer, 
Amsterdam I Vetkamp bv, Amersfoort I Uitg. Wever, Franeker 

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 

GEMEENTELIJK INTERNAAT 
TER APEL 

( 15 km van Emmen) 

Enig gemeentelijk internaat in Nederland. 
Capaciteit 54 jongens en meisjes. 
ledere leerling heeft een eigen kamer. 
Intensieve individuele studiebegeleiding. 
Opleidingsmogelijkheden: alle vormen van onderwijs. 
Zeer goede examenresultaten in 1981 ( 100% geslaagden). 
Thans weer gelegenheid tot aanmelding van nieuwe leer
lingen voor het schooljaar 198211983. 

Inlichtingen en prospectus bij de directie, Sellingerstraat 7 5, 
9561 TA Ter Apel. Tel.: 05995 - 1642. 

Optrekkend vocht, doorslaand vocht. lekkage. Waardoor 
beton- en steenkonstrukties worden aangetast en kelders 
onbruikbaar worden. 

INJECTION VOOR DOELTREFFENDE VOCHTWERING. 
lnjection is specialist in vochtwering door middel van 
injectie met speciale harsen.lnjection doet dat voor partiku
lieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Onder waterdichte 
voorwaarden. Met waterdichte garantie. 

Neem geen halve 
maatregelen. 

Bellnjection. 

lnjection b.v., 
Marcaniweg 4, 
4124 PD Hagestein. 
Tel.nr. 03473- 75774~ 
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capabele vrouwen?" 

Liberale Internationale komt naar 
DenHaag 

Vragen over ons onderwijs 



Hans, 
we gUnnen het je! 
Twee dagen voordat hij vijftienjaar in de landelijke politiek werkzaam zou zijn, 
benoemde de Koningin Hans Wiegel tot haar Commissaris in Friesland. Wiegel 
verwisselt zijn politiek actieve leven na tienjaar onbetwist leiderschap van de VVD voor 
deze belangrijke bestuurlijke functie. 
In een eerste reactie van schrik en ongerustheid hebben velen in onze partij zich 
afgevraagd: hoe moet dat nu verder? 
Hans Wiegel, de spil waar de VVD om draaide ... 
Hans Wiegel, die op onnavolgbare wijze ons allen aaneen smeedde tot de hechte club 
van liberalen in Nederland. 
Arme VVD-er, die niet onder zijn gehoor is geweest in een van die bomvolle zalen 
waarin Hans tienjaar lang heeft gesproken. Hij was het toch die kon verwoorden wat 
we allen dachten en voelden. Herinneren we ons de warmte die overkwam, de 
betrokkenheid. De moed om dingen te zeggen, die eigenlijk niet populair maar weljuist 
waren. 
Heeft Nederland zich niet met blijde verwondering of met bange afschuw afgevraagd 
hoe ooit iemand politieke ideeën zó kon brengen, dat honderdduizenden, anderhalf 
miljoen tenslotte zich aangetrokken voelden tot het liberalisme. Meest opmerkelijk is 
daarbij steeds geweest dat het de kracht was van de argumenten die aansprak- en niet 
in de eerste plaats de boodschapper. Natuurlijk, in de VVD is Hans Wiegel mateloos 
populair, maar w{nnen als persóón, de bewieroking van één man daarvan is het nooit 
gekomen. Daarom is het succes van het liberalisme niet afhankelijk van die ene man. 
Hoe gek het ook mag klinken, maar dit gegeven is juist de prestatie ... van diezelfde 
Hans Wiegel. Nooit zelf de glamour opeisend, royaal de ruimte gevend aan anderen. Ik 
heb dat zelf ervaren. En ik realiseer me dat iemand die dat kan opbrengen, dát is 
werkelijk een groot man! 
Een tot ziens in droefenis? Nee,juist niet omdat Hans niet alleen zichzelfmaar tegelijk 
ook de partij sterk heeft gemaakt. Daarom laten we hem gaan in blijdschap. Blijdschap 
voor zijn gezin en voor Friesland. Blijdschap uit hartelijkheid. Hans, omdat we het je 
gunnen, omdat we echt blij voor je zijn! 
Er is geen sprake van een afscheid. Zelfs niet van "tot ziens". Je blijft gewoon bij ons 
horen. Je blijft in ons midden, midden in de partij. Alleen een ander gaat voorop. 
En die ander, wie de fractie ook kiezen mag, zal onze steun hebben. Van de hele partij. 
We rekenen erop, dat de kwaliteit waarvanHans Wiegel bewezen heeft erover te 
beschikken, manager-zijn, nu zal blijken: Er komt een prima opvolger. Ook allijkt het 
een onmogelijke opgave om Hans Wiegel op te volgen. 
Maakt U zich geen zorgen. De dynamiek van de partij en de aantrekkingskracht van 
het liberalisme staan garant voor de groeiende kracht van de VVD. 

JanKamminga 



De beste 
toegangs
routes 
naar 
De Flint 

In deze Vrijheiden Democratie 
isgeeningezonden 
brievenrubriek opgenomen 
wegens gebrek aan 
plaatsruimte. De brieven 
bestemd voor "Mijn Opinie is" 
blijven overstaan tot het 11 mei
nummer. 

Amersfoort ligt in het hart van 
Nederland. Via een dicht net van snel
en spoorwegen is de stad vanuit elke 
richting gemakkelijk te bereiken. 
Eenmaal in Amersfoort, is De Flint niet 
ver meer. Wie met eigen vervoer komt, 
kan met behulp van het bovenste 
kaartje vrij eenvoudig bepalen welke 
toegangsroute binnen de bebouwde 
kom de voorkeur verdient. In 
Amersfoort helpen bovendien witte 
richtingbordjes met de naam De Flint u 
bij alle belangrijke kruispunten verder. 
Wie de aangegeven routes volgt, zal 
dan ook zonder al te veel moeite bij De 
Flint arriveren. 
Op het onderste kaartje ziet u de directe 
omgeving van De Flint, alsmede de drie 
ruime parkeerplaatsen rondom het 
gebouw. 
Wie per trein of bus bij het station in 
Amersfoort aankomt, die kan behalve 
van de taxi's ook gebruik maken van 
het openbaar vervoer voor het laatste 
stuk naar De Flint. Direct voor het 

.. 

'Lt___.J Toegangsroutes 

~:~:~Spoorlijnen 

···· .•.. 
·· .... .. 

station bevindt zich het beginpunt van 
alle lijnen van de stads busdienst. Van 
deze blauwe bussen brengt lijn 6 u tot 
vlak voor de deur (halte Coninckstraat
De Flint). 
Vertrek van beginpunt: 5 minuten voor 
elk heel en halfuur. Met de bussen van 
de lijnen 5, 8, 9 ( Schothorst) en I 0 
komt u tot op enkele minuten lopen van 
De Flint, als u uitstapt bij de halte 
Kamp-Coninckstraat. Vertrek van 
beginpunt: I 0 minuten over elk heel en 
halfuur. Kortom: om de I5 minuten 
gaat er wel een bus naar De Flint! 
Voor de terugreis gelden de volgende 
vertrektijden: lijn 6 vanafhalte 
Coninckstraat-De Flint, steeds I 
minuut over elk heel en half uur tot 's 
avonds 23.3I uur toe. De bussen van 
de lijnen 5, 6, 8, 9 en 10 stoppen 
allemaal bij de halte Kamp
Coninckstraat, waar vandaan u op elk 
heel en halfuur en bovendien steeds om 
kwart voor en kwart over kunt 
vertrekken, tot 's avonds 23.45 uur toe. 
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(63ste algemene vergadering) 

Beschrijvingsbrief 
Buitengewone 
Algemene Vergadering 
te houden op vrijdagavond 14 mei 
1982, aanvang 20.00 uur, in Cultureel 
Centrum De Flint te Amersfoort (zie 
kaartje) 

Agenda: 

I. Opening door de voorzitter, 
J. Kamminga. 

2. Rede door de voorzitter. 
3. Rede door de heer H. Wiegel, oud

voorzitter van de Tweede
Kamerfractie. 

4. Rede door de nieuwe voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie. *) 

5. Sluiting. 
Het hoofdbestuur van de VVD: 

N.B. 

J. Kamminga, voorzitter 
W. J. A. van den Berg, 

algemeen secretaris 

De aandacht van de afdelingen wordt 
gevestigd op artikel 20 van de statuten 
en op artikel49 .I t/ m 49.4 van het 
huishoudelijk reglement van de partij, 
die luiden als volgt: 

20.1. 
Het stemrecht in de algemene 
vergadering wordt uitgeoefend door 
afgevaardigden van de afdelingen. 

20.2. 
Voor iedere vijftig leden van een 
afdeling per éénjanuari 
onderscheidenlijk éénjuli van het 
lopende jaar wordt één stem 
uitgebracht; daarbij wordt het aantal 
leden van elke afdeling naar boven 
afgerond totvijftig of een veelvoud 
daarvan. 

20.3. 
Voor afdelingen die na éénjanuari 
onderscheidenlijk éénjuli van het 

*) BiJ het ter perse gaan van dit 
nummer was de naam van de nieuwe 
fractie-voorzitter nog niet bekend. 

lopende jaar zijn opgericht of waarvan 
de grenzen na die data zijn gewijzigd, 
wordt het aantal stemmen op de in 
artikel20.2 bepaalde wijze vastgesteld 
op grondslag van het aantalleden dat 
één week voor de dag van de 
vergadering tot de afdeling behoort. 

20.4. 
De aspirant-leden worden voor de 
bepaling van het ledental van de 
afdeling als bedoeld in artikel20.2 en 
20.3 buiten beschouwing gelaten. 

20.5. 
De afgevaardigden van een afdeling 
worden benoemd door de 
ledenvergadering van die afdeling. 

20.6. 
Iedere afgevaardigde stemt in de 
algemene vergadering zonder last, naar 
vrije overtuiging. 

49.1. 
Bij benoeming van afgevaardigden als 
bedoeld in artikel20.5 van de statuten, 
benoemt de ledenvergadering één of 

meer plaatsvervangers, al dan niet per 
afgevaardigde. 

49.2. 
Indien de ledenvergadering meer dan 
één afgevaardigde benoemt, kan zij 
tevens vaststellen hoeveel stemmen 
iedere afgevaardigde met inachtneming 
van het in artikel20 van de statuten 
bepaalde aantal stemmen ter algemene 
vergadering zal uitbrengen; toezicht op 
de naleving van zodanig besluit berust 
bij de afgevaardigden van de afdeling 
zelf. 

49.3. 
Afgevaardigden kunnen hun 
vertegenwoordiging overdragen aan 
andere afgevaardigden van dezelfde of 
van een andere afdeling. 

49.4. 
De voorzitter kan van iedere 
afgevaardigde verlangen dat deze zijn 
bevoegdheid aantoont, bij gebreke 
waarvan de betrokken afgevaardigde 
geen stemmen meer mag uitbrengen. 

EINDELOOS MOOI. .. is tafelzilver 

Uitgebreide collectie in zilver en pleet. 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT'S JUWELIERS BEDRIJVEN 
Haven 1 + 5 - Schoonhoven. 
Tel.: 01823-2651. 

(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. artikelen.) 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant 

Tevens zalen voor recepties, diner, vergaderingen etc. 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890) 8896-8884 
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Marleen Ruys 

Marleen Ruys: 

Waar zitten al die 
capabele vrouwen? 

Wat voor Marleen Ruys aanvankelijk 
begon met het verlenen van hand- en 
spandiensten nam op den duur bijna de 
vorm aan van een dagtaak. Vier jaar 
geleden werd ze secretaris van de 
"Vrouwen in de VVD". "Alles 
gebeurde thuis", vertelt ze. "Elk briefje 
werd thuis getikt en verzonden. Er 
stonden een stencilmachine en dertig 
jaar archief in Berkenwoude!" 
Gelukkig begreep het Dagelijks 
Bestuur van de partij tijdig dat het zo 
niet langer kon en werd een vaste 
kracht in deeltijd aangenomen om de 
secretariaatswerkzaamheden te 
verlichten. Volgende maand neemt 
Marleen afscheid als lid van het 
landelijk bestuur van de" Vrouwen in 
de VVD". "Ik heb een ontzettend leuke 
tijd gehad in de organisatie," zegt ze 
nu, "met fijne contacten in en buiten de 
partij. Je ervaart een stuk 
saamhorigheid als je allemaal voor 
dezelfde club werkt. Dat zal ik toch wel 
missen." 
Begeleid door telefoongerinkel kijkt ze 
terug op zes jaar vrouwenwerk. "Het is 
nog steeds drie stappen vooruit en twee 
stappen achteruit, maar er is toch een 
bepaalde goodwill gekweekt in de loop 
der jaren. Men heeft vertrouwen in de 
organisatie." Een vraag die Marleen 
echter nog steeds bezighoudt is: "Waar 
zitten nu al die capabele vrouwen? Je 
komt overal en altijd dezelfde mensen 
tegen." Net terug van een bezoek aan 
een VVD-vrouwengroep is ze opnieuw 
tot de slotsom gekomen dat er nog zo 
ontzettend veel begeleiding nodig is. 
"Er moet een potentieel aan kundige 
vrouwen zijn maar ze durven niet voor 
zichzelf op te komen. Ze zijn moeilijk te 
activeren. Als vrouw moetje je best 
doen om wat macht te verwerven, je 
eigen territorium afperken. Je kunt niet 
verwachten dat je buurvrouw zegt: ga 
jij maar in de gemeenteraad; ik zorg 
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wel voor je kinderen. Je zult het zelf 
moeten doen. Je moet als vrouw leren 
van je afte bijten en daar hoef je heus 
geen ruzies om te krijgen." 
"Bij vrouwen bestaat al gauw de angst 
te overbelast te raken. Ze durven de 
verantwoordelijkheid voor nieuwe 
taken niet op zich te nemen. Wat dat 
betreft is emancipatie voor mannen 
ook moeilijk. Je mag ze natuurlijk niet 
allemaal over één kam scheren maar 
een man schuift zijn 
verantwoordelijkheid voor het gezin 
wel erg gemakkelijk af op zijn vrouw. 
Ook mannen zullen moeten leren een 
deel van de verantwoordelijkheid van 
vrouwen over te nemen. Dat is geen 
kwestie van vandaag op morgen. Dat 
duurtjáren! Voor een vrouw hangt het 
ervan af of haar gezin positief of 
negatief reageert." 

Praktizeren 

Over haar veelvuldige afwezigheid 
thuis zegt Mar leen: "Natuurlijk heb je 
het druk. Je moet altijd bezig zijn. Maar 
dat dwingt je tot efficiënter huishouden. 
Je zult in een gezin meer rekening met 
elkaar moeten houden. Mijn 
huisgenoten hebben ook wel het één en 
ander moeten slikken. Maar ik geloof 
dat ik daar meer moeite mee heb dan 
zij. Het is iets wat bij het liberalisme 
hoort: de verantwoordelijkheid die je 
voelt ten opzichte van elkaar in praktijk 
brengen. Politiek is ook een soort 
geloof. Het appelleert aan jezelf. Als je 
als liberaal bezig bent kunjeje niet 
onttrekken aan wat er in de wereld 
gebeurt. Je bènt verantwoordelijk." 
"Ik ben helemaal niet zo'n 
wereldhervormer, geen type om de 
barricades op te gaan. Maar door een 
vriendelijk woord, door te luisteren 
naar anderen en wat voor een ander 



over te hebben kunjeje principes in 
praktijk brengen. En je zult 't moeten 
vertalen in de politiek." 
Gelijkwaardigheid is voor Marleen 
Ruys één van de belangrijkste pijlers 
van het liberalisme èn van de hele 
emancipatie. "In beginsel vinden we die 
gelijkwaardigheid allemaal heel 
vanzelfsprekend, maar we praktizeren 
het niet. Dáárom ben ik lid geworden 
van de VVD." 

Op kistjes 

Marleen herinnert zich hoe ze met haar 
grootvader op veilingkistjes in schuren 
zat te luisteren naar politieke 
toespraken. "Ik kom uit een ARP-nest, 
een christelijk politiek milieu. Ik heb 
daar zo mijn eigen filosofie over. Als 
vrouw draag je een erfenis van eeuwen 
mee. Adam was er nu eenmaal eerder 
dan Eva; de man als hoofd van het 
gezin. Het is een steeds wisselend 
patroon: het zelfredzaam bezig zijn 
met een eigen huisindustrietje, de 
industrialisatie en vrouwen- en 
kinderarbeid, daarna kwam de luxe van 
niet meer van 's morgens vroeg tot 
's avonds Iaat te hoeven werken thuis 
en nu weer de behoefte een stukje eigen 
territorium om ons heen te creëren.' 
Welke wensen heeft Marleen Ruys ten 
aanzien van het werk dat zij zo lang 
heeft gedaan? "Mensen het liberalisme 
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bijbrengen in zo breed mogelijke kring! 
De wat ik noem "mond-op-mond
beademing" werkt bij vrouwen 
onderling het best. Wij willen wel als 
aparte organisatie werken maar met 
dezèlfde doelstelling. We moeten het 
contact met de partij intensiveren. De 
organisatie kan als kweekbak dienen 
voor de partij. Er moet een 
wisselwerking zijn tussen de afdelingen 
en de vrouwengroepen. Die integratie is 
ontzettend belangrijk. En we moeten 
elkaar de ruimte geven. Vrouwen 
komen nu tenminste hun huis uit. Dat is 
positief. Ze zitten in gemeenteraden, 
wijkraden, provinciale staten ... Niet 
ter meerdere eer en glorie van zichzelf
néé, voor de partij!" 

Bovendrijven 

Niet gewend zo nadrukkelijk op de 
voorgrond te treden lijkt Marleen na al 
deze uitspraken even uitgeblust. Ze is 
enkele weken geleden met man en 
dochter neergestreken op één van de 
rustigste plekjes van Rotterdam. Een 
nieuwe omgeving en binnenkort een 
nieuwe baan. "Ik heb het gevoel alsof ik 
logeer bij mezelf," verzucht ze. "Ik ga 
eerst maar eens mijn eigen leven op een 
rijtje zetterl. Dan kom ik later vanzelf 
weer bovendrijven." 

Voor de "Vrouwen in de VVD" zal het 
wel even wennen zijn zonder Marleen. 
De telefoon zal heel wat minder vaak 
rinkelen in huize Ruys. 

Anita Wagernakers 

~ 
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Uniek aanbod 
voor autorijders 

met vermoeide ruggen: 

Scheel 
autofauteuil 
maand lang 

op proef in uw 
eigen auto! 

Een maand lang kunt u een 
Scheel autofauteuil in uw 
eigen auto uitproberen. Zou 
de stoel u niet bevallen, dan 
levert u 'm weer in (tegen 
een geringe vergoeding). 

Twijfelde u reeds lang, of u 
zo'n f 1.200,- zou uitgeven, 
dan kunt u nu zonder risiko 
kennis maken met de 
unieke Scheel autofauteuiL 

Gun uw rug zo'n naar maat 
aangepaste Scheel auto
stoel, vele auto's lang! Vraag 
vrijblijvend dokumentatie of 
bezoek onze showroom in 
Hilversum of een van onze 
regionale dealers. 

• A'ls u er zeker van wilt zijn, dat 
u een Scheel autofauteuil koopt. 
vraag dan bij aankoop naar het 
2-jarig Scheel garantiebewijs. 

En let op dit vignet! 

autofauteuils 

Showroom Emmastraat 44. Hilversum 
Tel 035 ·14341 
Geopend ma/vrijdag 8.30·17.00 uur, 

_ z~t~d~ t_CJ_o_c:_-~o_c:_ u'_" ___ 4: 
BON Stuur m11 vnjbltjvencl uw dokumentaire 

NAAM 

ADRES 

PLAATS 

POSTCODE TEL 

Invullen. u1tkn1ppen en opzenden aan 
Scheel Nederland 
Emmastraat 44.1211 NH Hilversum 
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De Liberale Internationale 

Mevrouw L.A. van Scherpenberg 

door Reny Dijkman 

komtnaar 
Den Haag_!! ___ _ 

Op 9, 10 en 11 september zullen ruim 
vierhonderd liberalen vanuit alle 
uithoeken van de wereld elkaar treffen 
voor hunjaarlijks congres in de Haagse 
Ridderzaal. Zo, daar staat het. Heel 
eenvoudig in één zin verpakt. Maar 
wéét u eigenlijk iets van de Liberale 
Internationale ... en wat betekent het 
om een dergelijk congres in zo'n klein 
gastland te organiseren? 
De antwoorden op deze vragen kreeg 
ik bij mevrouw L. A. van 
Scherpen berg, die de organisatie van 
het congres kordaat op de schouders 
heeft gekregen. 
"Henk Talsma is voorzitter van ons 
comité. Ik bemoei me alleen met de 
voorbereiding," zegt Wies van 
Scherpenberg bescheiden. Dat "alleen" 
betekent een gigantische organisatie, 
maar daarover straks meer. Om bij 
Wies te blijven. Zeifis ze al lid van de 
Liberale Internationale sinds 1973. 
Over haar beweegredenen: "Ik vind dat 
je als VVD-er verder dan de eigen 
grenzen moet kijken. Over de hele 
wereld zijn liberalen te vinden. Deze 
Liberale Internationale vergrootje 
kennis, visie en inzicht in hoe anderen 
hun liberalisme beleven en onder welke 
omstandigheden. 
Het helpt je om nog meer respect en 
begrip voor de denkbeelden van 
anderen te krijgen, om los te raken uit 
het eigen enge wereldje. Mensen als 
Geertsema, De Koster en Talsma zijn 
met de Duitse Freie Demokratische 
Partei tot de oprichting van de ELD, de 
Europese Liberale Democraten, 
gekomen. De Europese Liberalen zijn 
in het Europees Parlement de enigen 
die met één programma gezamenlijk de 
vorige Europese verkiezingen zijn 
ingegaan. Dat is iets unieks! Israël, lid 
van de Liberale Internationale, was 
destijds fel tegen die ELD, vanwege de 
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versterking van de Europese positie, 
maar de Israëliërs zijn trouw lid van de 
Liberale Internationale gebleven." 

Leden 

De leden van de Liberale Internationale 
zijn persoonlijk lid. Dat betekent dat 
niet elk VVD-lid automatisch ook lid 
van deze mondiale groep is. Wel is 
iedere VVD-er die dat wenst voor een 
bedrag van/25,- per jaar (te betalen 
bij de secretaris van de groep-
Neder land, drs. F. W. Weisglas te 
Rotterdam) van harte welkom. 
Mevrouw Van Scherpen berg: "De 
Nederlandse groep telt nu 260 leden, 
maar we willen er graag meer. Veelal 
zijn het mensen die door hun gewone 
werk al aan het internationale front 
zitten, maar iedereen die in het wereld
liberalisme is geïnteresseerd, is als lid 
welkom. Nationaal komen we viermaal 
bijeen. Dan nodigen we 
vooraanstaande buitenlandse liberalen 
uit als gastspreker. Op de 
jaarvergadering wordt o.m. bepaald 
wie naar het internationale congres 
gaan. Elk "lid-land" stuurt namelijk een 
delegatie en verder zijn er ongeveer 30 
landen die een waarnemer zenden. De 
Liberale Internationale is nog steeds 
groeiende. 
De Israëliërs en Canadezen zijn echte, 
actieve vrienden van ons geworden. 
Dat geldt ook voor de liberalen uit 
India en met Australië en Zeeland is 
een dergelijk hechte band in wording." 
De uitvoerende organisatie voor het 
komend congres bestaat uit Henk 
Talsma, voorzitter, Wies van 
Scherpenberg, Tom van Bemmelen, 
Ger Teeuwisse, Johan Lebon, Joan de 
Monchy en Tineke Tang el. 
Het bestuur van de groep Nederland 



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

heeft Wies gevraagd de directe 
organisatie op zich te nemen. Zij wordt 
geruggesteund door het secretariaat in 
Londen. Het voorlopige programma 
moet nog de officiële goedkeuring in 
Brussel krijgen. Maar de thema's staan 
wel vast: 
1. Along the lines ofthe crisis ofthe 
welfarestate (waarbij de vice
fractievoorzitter van de Tweede 
Kamer, Koos Rietkerk, de eerst 
verantwoordelijke voor de 
Nederlandse inbreng is); 
2. De internationale situatie (met als 
eerst verantwoordelijke het VVD
Tweede-Kamerlid Frits Bolkestein). 

Wandelgangen 

Van onnoemelijk belang zijn tijdens 
deze congresdagen de wandelgangen. 
Wies: "Je kunt wel stellen dat buiten de 
officiële vergaderingen iedereen erop 
gebrand is met elkaar in contact te 
komen. Het zal de horeca rond het 
Binnenhof goed doen. 
Fantastisch vind ik het dat ik geen 
enkele moeite had met het vinden van 
dertig gastvrouwen en -heren. Mensen, 
die rustig drie dagen vrij nemen om te 
kunnen helpen tijdens het congres. Ze 
krijgen er geen cent voor. Dit gebaar is 
hartverwarmend. Eén avond wordt in 
de grafelijke zalen van het Binnenhof 
een ontvangst geregeld en een andere 
avond wordt verzorgd door de VVD. 
Er zijn Frans- en Engelstalige tolken. 
Er komen zeer hoge staatslieden van 
over de hele wereld." 
Mevrouw Van Scherpen berg, 
hoofdbestuurslid van de VVD, is met 
onstuitbaar enthousiasme bezig. In het 
V. en D.-nummer van 15 juni (het 
laatste voor het reces) krijgt u nadere 
mededelingen. ~ 

EdNijpels 
in (alle) Staten? 

De Kieswet is een van de meest 
ingewikkelde wetten, die ons land kent. 
Dat hebben sommige Brabantse 
kranten een paar weken geleden 
ervaren. Op basis van eigen 
onderzoekingen kwam men tot de 
conclusie dat Ed Nijpels via 
voorkeurstemmen in de Staten van 
Noord-Brabant zou zijn gekozen. 
Ed fungeerde, om met onze 
zuiderburen te spreken, als lijstduwer 
en kwam in de hele provincie op de 
twintigste plaats voor. Normaal 

• gesproken een onverkiesbare plaats en 
dat was uiteraard ook Eds bedoeling. 
Daarmee had de VVD buiten de 
Brabantse kiezer gerekend. 
Want maar liefst 6136 kiezers maakten 
het vakje voor zijn naam rood. 
Daarmee haalde hij ruim de helft van 
de lijstkiesdeler van de totale Brabantse 
lijst. 
Bij gemeenteraadsverkiezingen is de 
helft van de lijstkiesdeler genoeg oln 
met een voorkeurszetel in de raad te 
komen. Vandaar dat de journalisten 
aannamen, dat Nijpels was gekozen. 
Een overigens niet onlogische 
conclusie. Maar zij rekenden daarmee 
buiten de Kieswet. Daarin is immers 
bepaald dat de voorkeurstemmen niet 
over de hele provincie, maar slechts per 
Statenkring gelden bij het toedelen van 
voorkeurszetels. Brabant kent negen 
Statenkringen en hoewel Ed in zijn 
eigen Statenkring een eind op de goede 
weg was, haalde hij het verplichte 
aantal niet. 
VoorEd Nijpels betekende de 
definitieve vaststelling van de uitslag 
door het Centraal Stembureau een 
zekere opluchting. Want hoewel het 
natuurlijk fantastisch is zo'n groot 
aantal stemmen te vergaren, het 
eventueel gaan bezetten van een 
Statenzetel had toch voor hem wel 

enige tijdsproblemen opgeleverd. 
Naast het Kamerlidmaatschap is hij 
ook nog lid van de gemeenteraad in zijn 
woonplaats Bergen op Zoom en zal hij 
bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen als 
lijsttrekker fungeren. 
Als het echter wel tot een 

· voorkeurszetel in de Staten was 
gekomen, had Ed Nijpels het zijn plicht 
geacht gevolg te geven aan de wens van 
de Brabantse kiezers. 
Voor de liberalen in Bergen op Zoom 
had het grote aantal voorkeurstemmen 
van Ed Nijpels nog tot resultaat dat de 
VVD daar maar liefst 2 7,9 % van de 
stemmen haalde. Dat is voor een grote 
stad in het zuiden van het land een 
ongekend hoog percentage en is zeker 
niet in de laatste plaats te danken aan 
Nijpels' activiteiten in het Brabant~ 



Evenals ons nationaal parlement, kent 
het Europees Parlement 
gespecialiseerde commissies. De 
afgevaardigden van de tien lidstaten 
zijn hierover verdeeld. Alle politieke 
stromingen zijn er in 
vertegenwoordigd. Uiteraard wordt, 
evenals in Nederland bij de Eerste en 
Tweede Kamer, voor het benoemen van 
de leden in deze commissies, zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
specialisme en belangstelling. Dit om 
een optimaalfunctioneren niet afte 
remmen. 
Aart Geurtsen bijvoorbeeld,jurist pur 
sang, is o.m.lid van de Juridische 
Commissie. Hans Nord, met zijn 
jarenlange ervaring als secretaris
generaal van het Europees Parlement, 
is o.m. lid vandeC ommissie Reglement 
en ~rzoekschr~en. 
Cees Berkhouwer o.m. lid van de 
Politieke Commissie. De bestaande 
uitdrukking "anima! politique", is hier 
dan ook zeker als compliment bedoeld. 
Hendrik-Jan Louwes,precies, o.m.lid 
van de Commissie Landbouw. 
Deze commissievergaderingen vinden 
meestal in Brussel plaats. 
Hier wordt veel voorbereidend vakwerk 
gedaan voor de maandelijkse plenaire 
sessie in Straatsburg. 
U kent het systeem van zo'n 
maandelijkse verhuizing. De 434 

Koosjes Column 

· Snellezen 
als 
polsstok ... · 

·.. . .. · .. . 
Een hulpmiddel om niet door de kleurige 
papierlawine die het commissiewerk in het 
Europees Parlement met zich meebrengt, 
overspoeld te worden. 

afgevaardigden en de bij de 
aanhangige onderwerpen betrokken 
functionarissen reizen in auto's en 
treinen, alle papieren in die grote 
trommels:" cantines ",per camion van 
België' en Luxemburg naar Frankrijk. 
Ik moet eerlijk zeggen, dat leek mij 
eerst een chaos toe, maar bij nader 
inzien valt het mee. Het is,een routine. 
Ieder heeft zo zijn eigen cantine en het 
is alleen opletten datje daar tijdig de 
juiste papieren in stopt. En papieren 
zijn er. Stápels! Dat kan niemand 
iemand kwalijk nemen want als men 
geen analfabeet is heeft men de neiging 
de zaken vast te leggen op papier en er 
zijn véle zaken waar het Europees 
Parlement weet van heeft. 
De documenten van het Europees 
Parlement verschijnen in de talen van 
de lidstaten, dus alles in zevenvoud en 
om snel een greep te kunnen doen naar 
de taal die het meest dierbaar is, heeft 
men iedere spraak een kleurtje 
gegeven. Nederlands is oranje! Engels, 
bijvoorbeeld, mauve! Het is heel 
praktisch en slechts voor kleurenblinde 
analfabeten niet deugdelijk, ware zij 
lid van het Europees Parlement. 
Analfabetisme, zult u schamper 
zeggen, dat is een achterhaalde zaak. 
Mis! Bij het selecteren van 
zittingsdocumenten voor de "cantine", 
stuitte ik op een rapport van de 
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Commissie voor Jeugd, Cultuur, 
Onderwijs, Voorlichting en Sport: "De 
Bestrijding van het Analfabetisme". 
Wist u dat het analfabetisme in de 
Europese Gemeenschap 
onaanvaardbaar hoog is? Samengaat 
met armoede en bij stijgende 
werkloosheid waarschijnlijk nog zal 
toenemen? Volgens een raming die ten 
behoeve van de Nederlandse regering is 
opgesteld, is wellicht 4 %van de 
geboren Nederlanders analfabeet. 
Ramingen voor het ~renigd 
Koninkrijk, waar betrekkelijk 
grondige pogingen zijn gedaan om dit 
probleem te bestuderen en te verhelpen, 
stellen het aantal volwassenen dat door 
tekortschietende lees- en 
schrijfoaardigheid onvoldoende in de 
samenleving kanfunctioneren op 2 
miljoen! 

Het is een goede manier van werken 
van het Europees Parlement, deze 
rapporten. Een bepaald probleem, al 
dan niet in de vorm van een resolutie, 
dat in handen is gekomen van het 
Europees Parlement, wordt toebedeeld 
aan de betrokken commissie met de 
opdracht hier een rapport over te laten 
verschijnen. Deze rapporten komen ter 
behandeling in de fracties en 
uiteindelijk ter discussie in de plenaire 
vergadering in Straatsburg. 
De fracties hebben zo hun eigen 
beleidsmedewerkers, 
"administrateurs", aangesteld om hun 
afgevaardigden te assisteren bij het 
commissiewerk. Geen simpele taak. 
Deze administrateurs moeten zich in 
de onderwerpen van de commissies 
waarbij zij betrokken zijn grondig 
verdiepen. Vandaar dat Jessie 
Groenendaal bijvoorbeeld een cursus 
snellezen heeft gevolgd. Het is heel 
efficiëilt. Zij heeft me de techniek 
uitgelegd: "probeer maar". 
Ik nam het eerste het beste bedrukte 
stuk papier op m'n bureau en voelde mij 
toen zéér elitair: "hoe lees ik het snelst 
de problemen van het analfabetisme?" 

KoosjeEins 

~ 



VVD wil uw visie op de nota: 
Verder na de basisschool 
De bewindslieden van onderwijs en 
wete_nschappen en landbouw hebben 
op 28januarijl. hun plannen met 
betrekking tot het voortgezet onderwijs 
gepubliceerd. In de nota ., Verder na de 
basisschool"met de ondertitel: "Nota 
ter voorbereiding van een wet inzake de 
opzet en inhoud van een nieuw stelsel 
van vervolgonderwijs", zetten zij hun 
denkbeelden uiteen met betrekking tot 
het geïntegreerd voortgezet onderwijs 
zoals hen dat in de toekomst voor ogen 
staat. 
De nota is het "veld" ingezonden met 
het verzoek om reacties, aan de hand 
waarvan te zijner tijd definitieve 
voorstellen aan de Staten-Generaal 
zullen worden gedaan. De VVD
Tweede Kamerfractie wil de leden van 
de partij graag bij de oordeelsvorming 
over deze belangrijke nota betrekken. 
Om die reden wil de fractie in dit artikel 
een aantal vragen aan de hand van de 
inhoud van de nota voorleggen met het 
verzoek aan afdelingen, 
(onder)centrales en individuele leden 
hun mening daarover kenbaar te 
maken. 
Uw antwoorden c.q. opmerkingen kunt 
u tot 1 oktober a.s. sturen aan de VVD
Tweede Kamerfractie, ter attentie van 
de heer J. Franssen 
(fractiemedewerker ), Binnenhof 1 a, 
2513 AA 's-Gravenhage. 

I. Problemen en knelpunten van het voortgezet 
onderwüs en de daaruit voortvloeiende keuze 

In de nota "Verder na de basisschool" wordt op 
pagina 17 e.v. ingegaan op de problemen en 
knelpunten in het huidige voortgezet onderwijs. 
Deze problemen zijn aangrijpingspunten voor de 
voorstellen, die de bewindslieden doen. 

Genoemd worden: 
a. Defeitelüke uitwerking van 
onderwüsdoeleinden. 
Hierbij wordt gewezen op het feit, dat zich bij de 
uitwerking van onderwijsdoeleinden in een 
"bepaalde" inhoud en stuctuur verenigingen en 
eenzijdigheden voordoen, die in het nadeel van de 
leerlingen zijn. Genoemd wordt de sterke nadruk 
op intellectuele en technische kwaliteiten, terwijl 
in beperkte mate aandacht wordt besteed aan 
lichamelijke ontwikkeling, 
uitdrukkingsvaardigheid, kunstzinnige vorming 
of ontwikkeling van het gevoelsleven. Het 
Algemeen Voortgezet Onderwijs is bovendien 
nog beperkt in deze zin dat daarin nauwelijks 
plaats is voor technische vorming. 

~. De selectieve werking van het huidige 
onderwüsbestel, die leidt tot niet wenselijke 

verschillen in ontplooiingsmogelijkheden en in 
onderwijsdeelnàme, waarbij wordt gewezen op 
statistische gegevens, waaruit blijkt dat factoren 
van milieu van herkomst en geslacht nog steeds 
van invloed zijn op de keuze van soort en 
schooltype van voortgezet onderwijs. Bovendien 
wordt opgemerkt, dat de in de huidige wetgeving 
neergelegde doorstromingsmogelijkheden van 
het ene naar het andere schooltype ertoe hebben 
geleid, dat de "afstroom" (van een hoger naar een 
lager schooltype) veel omvangrijker is dan de 
"opstroom" naar een hoger schooltype, mede op 
grond waarvan de bewindslieden de conclusie 
trekken dat "in het onderwijs feitelijk bepaalde 
sociale verschillen in de hand worden gewerkt" 
(pag. 25). 

c. De voortijdige schoolverlaters 
De nota bevat gegevens (pag. 26) waaruit blijkt 
dat het aantalleerlingen dat zonder diploma en 
zonder aan een examen deelgenomen te hebben 
de school voortijdig verlaat, toeneemt. De nota 
constateert vervolgens dat er "samenhang is 
tussen voortijdig schoolverlaten en het niet 
vinden van werk, het verrichten van kwalitatief 
minder werk en het minder slagen in een 
vervolgopleiding". Waaraan de conclusie wordt 
verbonden dat" voortijdig vertrek ... niet een 
kwestie van falen op één of enkele tijdstippen is, 
maar het resultaat van een langdurig 
afstotingsproces tussen leerling en onderwijs" 
(pag. 27). 

d. Het probleem van de culturele selectie in het 
onderwüs, die meebrengt dat aan leerlingen de 
mogelijkheid tot kennismaking wordt onthouden. 
Hierbij gaat het om de inhoud van het onderwijs, 
die als een "steeds knellender probleem wordt 
ervaren", omdat niet aangesloten wordt bij 
behoefte, aanleg en belangstelling van de leerling 
enerzijds en van de samenleving anderzijds en het 
onderwijs veel te weinig mogelijkheden biedt om 
de leerling met de huidige complexe werkelijkheid 
te confronteren. Als voornaamste knelpunt 
wordt genoemd de scheiding tussen het 
beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet 
onderwijs, waardoor niet voldaan wordt aan het 
uitgangspunt van een onde1wijsaanbod voor alle 
leerlingen dat voldoende breed is met het oog op 
maatschappelijke vereisten. 

e. De aansluiting onderwüslarbeidsmarkt 
Letterlijk zegt de nota hierover: "Uit het oogpunt 
van het onderwijsdoel van voorbereiding op 
arbeid en beroep wordt hoe langer hoe meer als 
problematisch ervaren, dat leerlingen een 
onderwijsloopbaan in het avo volgen zonder (het 
oogmerk) daarna enige vorm van 
beroepsonderwijs te volgen". De bewindslieden 
trekken daar de conclusie uit, dat dit "voor een 
belangrijk deel een probleem van de inrichting 
van het onderwijs in de tweede fase van het 
vervolgonderwijs is en daarop gaan zij niet 
verder in". 

Behalve de knelpunten in het onderwijs 
signaleren de bewindslieden nog een aantal 
andere problemen, die naar hun oordeel tot een 
nieuw stelsel van vo dwingen. 
Zij noemen: 

de economische stagnatie en de gevolgen voor 
de schoolverlaters 

de wijziging van de plaats van de school in de 
samenleving 
de veranderende opvattingen omtrent de arbeid 
in de samenleving 
de groei van de informatie, het 
informatieaanbod en de 
informatiemogelijkheden 
de toename van het aantalleerlingen uit 
culturele minderheidsgroepen 
de emancipatie van de vrouw 
de daling van het leerlingental 
veranderingen in leerlingkenmerken. 

Al deze aspecten hebben de bewindslieden tot de 
overtuiging gebracht dat het noodzakelijk is de 
huidige scheiding in schooltypen en 
onderwijsprogramma's in de onderbouw in het 
voortgezet onderwijs te doorbreken en te 
vervangen door één schooltype voor alle 
leerlingen in aansluiting op het basisonderwijs. 
Daardoor kan naar hun oordeel een vroegtijdige 
voorsortering van leerlingen worden voorkomen, 
kan een verbreding van het onderwijs- en 
vormingsaanbod voor alle leerlingen tot stand 
komen en kan door een verlenging van de periode 
van basisvorming beter worden ingespeeld op de 
veranderende maatschappelijke omstandigheden 
en de onderscheiden 
ontwikkelingsmogelij kheden van leerlingen. 

Vragen: 

1. Deelt U de opvattingen van de 
bewindslieden omtrent de 
gesignaleerde knelpunten? Zo ja, 
kunt U die nog nader 
onderbouwen? 
Zo nee, waarom niet? Welke 
knelpunten signaleert U dan? 

2. Deelt U de opvatting dat de huidige 
structuur èn inhoud van het 
onderwijs verenging en 
eenzijdigheden tot gevolg hebben 
met alle gevolgen voor de 
voorbereiding van de leerling op 
zijn/haar functioneren in de 
samenleving? 

3. Hoe kan naar uw oordeel voor deze 
knelpunten een oplossing worden 
gevonden: is daar het ene stelsel van 
gvo voor nodig voor alle leerlingen 
of kan de oplossing voor deze 
knelpunten binnen het bestaande 
onderwijs worden bereikt en zo ja, 
hoe dan of moeten beide 
mogelijkheden aanwezig zijn? (Wilt 
U Uw antwoord argumenteren?) 

4. Welkefunctie heeft naar Uw 
oordeel de school c.q. moet de 
school en in het bijzonder een school 
voor de eerstefase van het 
voortgezet onderwijs hebben: meer 



accent op de voortgezette 
basisvorming waar men binnen het 
basisonderwijs niet aan toekomt 
met uitsluiting van selectie of meer 
nadruk op voorbereiding op de 
functie die men later in de 
samenleving wenst te vervullen of 
een combinatie van beide? Hoe moet 
dit dan vorm en inhoud krijgen? 

5. Kunt U aangeven hoe Uw 
ervaringen zijn met vernieuwingen 
die zich op grond van autonome 
ontwikkelingen in het onderwijs 
hebben voorgedaan? Kunt U 
daarbij aangeven welke 
vernieuwingen het in concreto betrof 
en in hoeverre die op ruime schaal 
toepasbaar zouden kunnen zijn? 

in het voortgezet basisonderwijs is sprake van 
voortzetting van de periode van 
gemeenschappelijke basisvorming voor alle 
leerlingen, die tot het behalen van 
gemeenschappelijke minimum-eindtermen 
moeten worden gebracht, opdat alle leerlingen 
een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau 
kunnen bereiken. 
voorbereiding op en actieve en bewuste 
deelname aan maatschappelijke verbanden. 
voorbereiding op verdere deelname aan het 
onderwijs na het voortgezet basisonderwijs. 
instandhouding c.q. vergroting van de 

3. Onderschrijft U de criteria, die tot 
de keuze voor het onderwijsaanbod 
hebben geleid? Zo neen, waarom 
niet? Welke criteria moeten er dan 
worden gelegd? Zo ja, leidt dit tot 
één en dezelfde conclusie ter zake 
van structuur en inhoud van het 
onderwijs? Zo neen, waarom niet? 

4. In welke mate denkt U dat 
individualisering en differentiatie 
succesvol toegepast kunnen 
worden? Wat is daar mede in het 
licht van de kwaliteitsbewaking van 
het gehele onderwijs voor nodig? 
Welke termijn zal daar mee 
gemoeid zijn? 

motivatie van leerlingen. UI Basiseindtermen en afsluiting 
- gelijkwaardige ontplooiingsmogelijkheden De nota stelt: "Een van de centrale 

II Opzet en inhoud van het voortgezet · voor zoweljongens als meisjes. beleidsdoelstellingen van de invoering van een 
basisonderwijs - het opgroeien in een multiculturele nieuw stelsel van voortgezet onderwijs is de , 

Bij de meningsvorming op dit punt zijn van samenleving. afschaffing van de huidige selectie die voortvloeit 
belang de vragen: wat moet de jeugd in ieder uit het categoriale stelsel." 
gevalleren en hoe dient dat leren op school te Aan de scholen zal een ruime vrijheid worden De basiseindtermen zullen landelijk worden 
worden georganiseerd. gelaten met betrekking tot vormgeving en vastgesteld en vormen de afsluiting van het 
Van grote betekenis voor de beoordeling van de ordening van het onderwijsaanbod. Ook zal gehele funderend onderwijs van 4- I 5 jaar. De 
plannen is de volgende passage in de nota: "Voor ruimte worden geboden om binnen het leerlingen zullen de school in het algemeen pas 
de plaatsbepaling van het voortgezet gemeenschappelijk onderwijsaanbod tot verlaten na het bereiken van deze 
basisonderwijs is in dit verband van belang dat differentiatie in de diepte te komen, waardoor het basiseindterm en. Hoewel de voortgezette 
het voortgezet basisonderwijs samen met het voortgezet onderwijs een gedifferentieerde basisschool3 jaar duurt is er voor leerlingen, die 
primaire basisonderwijs het fundament m.b.t. uitstroom zal vertonen. Nader onderzoek zal in deze 3 jaren om uiteenlopende redenen niet 
kennis, vaardigheden en houdingen moet leggen , worden verricht naar het bieden van voldoende komen tot de basiseindtermen of tot de 
in een stelsel van wederkerend onderwijs". ontwikkelingsmogelijkheden voor hoogbegaafde verdieping waartoe zij geschikt lijken en waarvan 
Terzake van de ordening van het leerlingen. Verschillende aanbiedingsvormen van de school redelijkerwijze verwacht dat ze na 
onderwijsaanbod kiezen de bewindslieden voor de onderwijsstofzullen moeten worden beproefd. verlenging van het verblijfdaartoe wel in staat 
een mengvorm van ordening in vakken en Hoewel het de bedoeling is alle leerlingen zoveel zullen zijn, de mogelijkheid van een 4-jarig 
ordening i:n leergebieden. en zo lang mogelijk bij elkaar te houden, neemt verblijf. Deze criteria zullen bij wet worden 
Ordening in vakken zou als nadeel hebben: men, mede vanwege de eisen die dit alles aan het vastgelegd. 
gebrekkige integratie-mogelijkheden, gebrekkige onderwijzend personeel stelt, enige De school voor voortgezet basisonderwijs zal 
aansluiting bij de werkelijkheid, en noodzaak van voorzichtigheid in acht met betrekking tot de zelf de afsluiting uitvoeren en hiervoor een 
rigide organisatiestructuur, terwijl de ordening in vraag of de leerlingen over de gehele cursusduur regeling van toetsing en afsluiting opstellen. 
leergebieden naast de voordelen van een betere voor alle programma-onderdelen volledig in Eveneens blijft aan de school hoe ze toetsingen en 
aansluiting bij het primair onderwijs, betere heterogene groepen bijeen gehouden kunnen afsluitingen organiseert voor een hogere mate 
aansluiting bij de werkelijkheid en de worden. van beheersing dan de basiseindtermen. Het 
mogelijkheid zaken meer geïntegreerd en afsluitingsdocumerit van de school vermefdt de 
samenhangend aan te bieden problemen oproept Vragen: gevolgde leerweg en de behaalde leerresultaten. 
in organisatorische en rechtspositionele sfeer, in Tevens wordt een advies gegeven over de verder 
de omstandigheid dat leraren hiertoe in de regel 1. Onderschrijft U de stelling dat voor te volgen leerweg. Leerlingen die komen tot een 

,•.·. niet zijn opgeleid en in het feit dat veelal niet op de plaatsbepaling van het voortgezet bepaalde extra beheersing dan de 
::::: bestaand onderwijsmateriaal kan worden basisonderwijs van belang is dat het basiseindtermen krijgen in beginsel een ·.·.·, 
· · voortgebouwd. toelatingsrecht tot alle programma's in de tweede 

.
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één van de centrale 
beleidsdoelstellingen, te weten de 
afschaffing van de selectie? Zo 
neen, in hoeverre moet er dan 
selectie plaatsvinden? Zo ja, 
waarom? 

2. KuntU-voorzover mogelijk
aangeven wat ongeveer de inhoud 
van de minimumeindtermen zou 
moeten zijn? 

3. Wat is Uw oordeel over het jèit dat 
de school zelfverantwoordelijk is 
voor uitvoering en afsluiting en 
toetsing van de leerresultaten? 

4. Wat moet de waarde zijn van het 
advies over de verder te volgen 
leerweg? 

IV De kwaliteit van het voortgezet 
basisonderwijs 

De nota beoogt de kwaliteitsbewaking langs twee 
lijnen gestalte te geven: op schoolniveau en op 
landelijk niveau. 
Op schoolniveau moet dit gebeuren door: 
- bewaking van kwaliteit tot uitdrukking te laten 

komen in schoolwerkplan en activiteitenplan 
de school kwaliteitstoetsen ter beschikking te 
stellen, die evenwel niet als een verkapt examen 
mogen worden gebruikt en daardoor niet in het 
laatstejaar mogelijk worden afgenomen. 
onderzoek naar de schoolloopbanen van ex
leerlingen, gekoppeld aan het aan hen 
uitgebrachte advies over de verder te volgen 
leerweg. 

Op landelijk niveau door: 
- kwaliteitsbewakende activiteiten op te dragen 

aan de inspectie 

instanties binnen en buiten het onderwijs 
gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan 
het vbao onder andere door over de 
minimumeindtermen te laten adv.iseren en door 
instelling van een Commissie voor de 
Doorstroming die adviseert over de 
aansluitings-en overgangsproblemen tussen 
vbao en overig vervolgonderwijs. 

Vraag: 
Acht u de kwaliteitsbewaking op deze 
wijze voldoende gewaarborgd? Zo 
neen, welke voorstellen zoudt U op dit 
punt dan willen doen? 

V De bewijzen van bekwaamheid 
De bewindslieden zijn voornemens om voor de 
school voortgezet basisonderwijs één graad 
overeenkomend met de huidige derde graad te 
bezigen evenals een aparte graad voor het 
beroepsonderwijs en het avo en vwo, dat in de 
tweede fase daarop volgt 

Vraag: 
Wilt U ons Uw opvattingen op dit punt 
kenbaar maken? 

Vl. Scholenstructuur 
De bewindslieden kiezen voor een driejarige 
cursusduur, omdat hierdoor alleen kan worden 
tegemoet gekomen aan de bedoelingen nl. dat 
leerlingen in staat worden gesteld zich later 
zelfstandig in de maatschappij te handhaven en 
zich voor te bereiden op de keuze van verdere 
studie en beroep. 
Een tweejarige cursusduur wordt afgewezen 
omdat waar uitgegaan wordt van afzonderlijke 
scholen voor vbao een school met twee leerjaren 
niet levensvatbaar is. 
Een vierjarige cursusduur wordt afgewezen 
omdat men het eindniveau van het onderwijs in 
de tweede fase tenminste wil handhaven zonder 
dat er in het algemeen sprake is van verlenging 
van de leerweg en omdat uit het buitenland en in 
de middenschoolexperimenten is gebleken dat het 
moeilijk is om op zinvolle wijze leerlingen langer 
dan tot het veertiende à vijftiendejaar in dezelfde 
vakken te onderwijzen. 
De scholen kunnen: 
a. een verticale schoolgemeenschap vormen met 

àfhet basisonderwijs Of met het onderwijs in 
de tweede fase 

b. bestaan als afzonderlijke school. 
De bewindslieden hebben èn om 
ontwikkelingspsychologische redenen (moeilijk 

om kinderen van 4-15 jaar bijeen te houden) 
of vanwege het gevaar van voorselectie bij 
koppeling aan een school in de tweede fase 
voorkeur voor afzonderlijke scholen, mede gelet 
op de schoolgrootte (uitgangspunt is 
stichtingsnorm van 200 leerli~.gen). 

Vragen: 

1. Wat is Uw opvatting omtrent de 
cursusduur? 

2. Watis Uw oordeel omtrent een 
eventuele verlenging van de 
leerplicht? K ani moet die 
achterwege blijven en/ofin hoeverre 
is die verlenging onvermijdelijk? 

3. Wat zou Uw voorkeur hebben: een 
afzonderlijke school of opgaan in 
een s.g.? 

Tot slot: 

De Tweede Kamerfractie hoopt U 
hiermee enige discussiestofte hebben 
aangereikt. Van harte hopen wij dat U 
aan ons verzoek om te reageren wilt 
voldoen. Van belang is het dat de hele 
partij over deze zaak meedenkt en 
discussieert. 

Over de tweede fase komt nog een 
aparte nota. Daarom is daar hier niet 
verder op ingegaan. 
Zij die de nota integraal willen 
bestuderen, kunnen deze aanvragen bij 
de afdeling voorlichting van het 
ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, Nieuwe Uitleg I, 
's-Gravenhage (070-7 42742). 

DEMONSTRATIE INBRAAKBEVEILIGING! 

Kosteloos en geheel vrijblijvend demonstreren wij bij u 
thuis of in uw bedrijf ons superieure electronische 
INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM. 

Door eigen import slechts/1.450,-, excl. 18% BTW. 

Bel voor nadere inlichtingen 
of folder:. A====~ 

AMIGO SAFETY NEDERLAND 
Javastraat 28 1 - Den Haag 
Tel. 070 - 636370 



Loek Hermans: 

"Stage lopen is héél 
anders dan de theorie'' 

Twee weken "stage" lopen bij een 
bedrijflevert een groot aantal 
interessante ervaringen op. 
Deze stage vond plaats in het kader van 
door de Stichting Maatschappij en 
Onderneming gestarte acties om te 
komen tot een nauwer contact tussen 
parlement en onderneming. 
Door verschillende politieke partijen 
werd van deze stagemogelijkheid 
gebruik gemaakt. Zo gingen collega's 
van CDA, PvdA en D'66 naar resp. 
Shell, DAF en Bos-Kalis. 
Mijn voorkeur ging uit naar een bedrijf 
in de bouwsector. 
De Verenigde Bedrijven Bredero BV 
waren bereid mij gedurende twee 
weken dwars door hun bedrijfheen te 
leiden om zodoende met de vele 
facetten van de bouwsector in 
aanraking te kunnen komen. 
Bij de opzet van het programma werd 
in wederzijds overleg gekozen voor 
het voeren van gesprekken met de leden 
van de Raad van Bestuur, met de 
leiding van een groot aantal 
dochterondernemingen en met de 
voorzitter van de centrale 
ondernemingsraad. 
Door deze opzet kon ik vanuit de 
woning- en utiliteitsbouw, de 
projectontwikkeling, 
installatietechniek, fabricagesector, het 
beheer van een complex zoals bijv. 
Hoog Catharijne en Bredero 
International ervaren op hoeveel 
uiteenlopende terreinen de invloed van 
"het politieke" doordringt. 
Voor mijzelfhad ik twee centrale 
thema's als uitgangspunten gekozen. 
De eerste betrof de invloed van 
overheidsbeslissingen (zowel Rijk als 
lagere overheden) op de bedrijfsvoering 
van een onderneming. 
Als tweede thema was voor mij 
interessant in hoeverre een bedrijf de 

relaties naar de verschillende 
overheden en hun respectievelijke 
vertegenwoordigende organen 
(Parlement, Staten en Raden) gestalten 
wil geven. 
Vanuit mijn parlementaire werk heb ik 
vaak te maken gehad met de 
problematische situatie waarin het 
bedrijfsleven zich bevindt. Het van zeer 
nabij ervaren en de directe gevolgen 
van overheidsbeslissingen voorgelegd 
te krijgen is desondanks een 
indringende zaak. 
Wellijkt het mij nuttig duidelijk te 
stellen dat het erg pretentieus zou zijn, 
te veronderstellen dat iemand in staat is 
in twee weken een bedrijf als Bredero 
BV, met eenjaaromzet van ruim 1 
miljard gulden en een 
werknemersaantal van ruim 5000, 
verspreid over enige tientallen 
dochterondernemingen in binnen- en 
buitenland, te kennen, laat staan daar 
een oordeel over te vellen. 
Daarnaast zou generaliseren vanuit 
één bedrijfnaar "het bedrijfsleven" 
bepaald kortzichtig te noemen zijn. 
Dat alles neemt niet weg dat om vanuit 
een bedrijf de politieke besluitvorming 
te volgen uiterst nuttig is. 
De geweldige invloed van de politieke 
besluitvorming op de bedrijven is wel 
bekend en vaak ook zichtbaar. Maar 
wanneer gedurende twee weken allerlei 
besluiten vertaald worden in concrete 
effecten voor een bedrijf dan worden 
deze besluiten veel indringender, veel 
meer levend. 
Daarnaast ontstaan ook niet voorziene 
effecten welke de uitvoering van vele 
wetten vaak opleveren. 
Daarmee in aanraking te komen is wel 
wat anders dan rapporten erover te 
lezen. 
Zo bleek het via de wet op de 
ondernemingsraden ingevoerde zgn. 
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werkoverleg in de bouw een bijna 
onmogelijke zaak. Snelle wisseling van 
de aard van werkzaamheden op de 
bouw maken van de uitvoering van een 
dergelijke verplichting tot werkoverleg 
maar al te vaak een wassen neus. Zeer 
grote problemen bestaan er ook ten 
aanzien van de vele verschillende 
subsidie- en andere ondersteunende 
maatregelen. Bij het bedrijf dat ik 
bezocht resulteerde dat zelfs in het niet 
of nauwelijks gebruik maken van de 
beschikbare potten. Teveel rompslomp 
en een gruwelijk aantal voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden doen 
veel bedrijven afzien van een aanvraag 
mede omdat de kosten daarvan dan 
veel te hoog worden. 
Er wordt aan gewerkt, dat weet ik. Gijs 
van Aardenne is begonnen met een 
sanering en een vereenvoudiging van de 
regeling. Meer dan ooit ben ik er nu van 

De besturen van alle 
kamercentrales wordt verzocht 
zo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan het algemeen secretariaat, 
Koninginnegracht 57,2514 AE 
's-Gravenhage (t.a.v. mevrouw 
Van der Loo) mede te delen wie 
na de op 24 maartjl. gehouden 
Statenverkiezingen in de 
provinciale zitting hebben, onder 
vermelding vanfractie
voorzitter,fractie-secretaris, 
eventuele gedeputeerde en adres 
met postcodenummer van 
betrokkenen. 
De besturen van alle afdelingen 
wordt verzocht zo spoedig 
mogelijk na de op 2juni a.s. te 
houden gemeenteraads
verkiezingen op dezelfde wijze 
mede te delen wie in de 
gemeenteraad zitting hebben, 
onder vermelding vanfractie
voorzitter,fractie-secretaris, 
eventuele wethouder(s) en adres 
met postcodenummer van 
betrokkenen. 

I 

I 

<I 



• 
• • • 
• • • • • • • • 

A 
overtuigd dat dat een goed initiatief is. : ALKMAAR 
De laatstejaren begint de discussie op • Op 26 april spreekt de heer dr. R. W. de 
gang te komen in hoeverre : Korte in Taverne. Aanvang: 20.00 uur. 
vertegenwoordigers vanuit het • Onderwerp: actuele politiek. 

bedrijfsleven moeten gaan deelnemen : 
aan de politieke APELDOORN 
besluitvormingsprocessen. : Op 23 april spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 

• Nijpels in hotel de Keizerskroon. Aanvang: 
Onmiskenbaar zijn de : 20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 
werkgeversorganisaties de afgelopen • 
jaren zich nadrukkelijker gaan • AVEREEST 
manifesteren. : Op 13 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
Vele discussies tijdens mijn stage • het gebouw 't Centrum te Dedemsvaart. 
hadden betrekking op het groeiend : Aanvang: 20.00 uur. 

belang van de politieke besluitvorming : BAARN 
bij de lagere overheden. • Op 24 mei spreekt de heer dr. W. F. van 
Daarbij is het volgens mij van het : Eekelen in "Astoria". Aanvang: 20.00 uur. 
grootste nut dat vanuit het • 
bedrijfsleven grotere aandacht wordt : BORNE/WEERSELO 
besteed aanjuist die • Op 24 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
vertegenwoordigende organen zoals de : hotel-café 't Schip. Aanvang: 20.00 uur. 

Staten en Raden en zeker ook aan het 
ambtelijk apparaat. De voorgenomen 
decentralisatie van taken en 
bevoegdheden zullen leiden tot een 

: VROUWEN IN DE VVD BREDA 
• Op 26 april spreekt de heer drs. D. J. D. 
• Dees in café Brauers. Aanvang: 20.00 uur. 
: Onderwerp: actuele politiek. 

grotere invloed van gemeenten, : DEVENTER 
provincies en bijv. zuiveringschappen • 
op de bedrijven. • 
Nu al zou het bedrijfsleven daar op 
moeten inspelen. Dat kan door mensen 
uit de onderneming in de gelegenheid te 
stellen om zitting te nemen in 
vertegenwoordigende organen of door 
de politieke vertegenwoordigers 
efficiënt voor te lichten. 

Op 17 mei spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in café Zondag. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

DIDAM 
Op 18 mei spreek~ de heer A. A. M. E. van 
Erp in hotel de Liemers voor het KNOV. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

Vanuit een bedrijfnaar je eigen • 
politieke werk kijken is tegelijk : ENSCHEDE 
verhelderend en ontnuchterend. Het is • Op 17 mei spreekt de heer mr. W. J. 
alsof je naar een film zit te kijken over : Geertsema in café-rest. A.B. Aanvang: 

je eigen handel en wandel. • 
20

·
00 

uur. 
Duidelijkheid geven waarom de : ERMELO 
politieke besluitvorming loopt zoals die • Op I 0 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
loopt, duidelijkheid krijgen over de : gemeentehuis Ermelo (Dialoog). Aanvang: 
problemen in de praktijk van het • 20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek en 

dagelijks ondernemen, kortom elkaar : onderwijs. 

begrijpen en informeren zie ik als meer • GELDROP 
dan ooit noodzakelijk. : Op 17 mei spreekt de heer H. P. H. 
Voor mij is het een verdere : Waalkens in café van Leeuwen. Aanvang: 

verduidelijking van de strikte noodzaak • 
20

·30 uur. 
om het ondernemersklimaat fors te • • 
versterken. • 
Ik hoop dat mijn collega's van de : 
andere politieke partijen die ook een • • 
bedrijfhebben bezocht de ogen zijn • 
open gegaan en zendingswerk in hun : 
politieke groeperingen willen 1111. • 

verrichten. .... • • 

's-GRAVENHAGE OA V 
Op 20 april spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in het paviljoen van het 
gemeentemuseum. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: jeugdwerkloosheid. 

HALSTEREN 
Op 28 mei spreekt de heer drs. Ed H. T. M. 
Nijpels in de Witte Horst. Aanvang: 20.30 

uur. Onderwerp: de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

JOVD 't HART VAN BRABANT 
Op 14 mei spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in de Dorpsherberg te Oisterwijk. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

HATTEM 
Op 3 mei spreekt de heer dr. R. W. de Korte 
in gebouw De Tinne. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

HENGELO 
Op 26 april spreekt de heer A. Ploeg in hotel 
't Lansink. Aanvang: 18.00 uur. 
Op 17 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 
hotel 't Lansink. Aanvang: 20.00 uur. 

LEEUWARDEN 
Op 26 april spreekt mevrouw E. Verkerk
Terpstra in Restaurant Onder de Luifel. 
Aanvang 19.30 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

LEIDEN 
Op 20 april spreekt de heer mr. W. J. 
Geertsema "In den Bierdeghel 11". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 

OC MIDDEN LANGSTRAAT 
Op lO mei spreekt de heer A. Ploeg in 
Auberge Chez Andre te Waalwijk. 
Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: algemene 
politiek. 

OLDENZAAL 
Op 14 mei spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in hotel-rest. Ter Stege. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: algemene politiek en 
haar relatie met de gemeentelijke politiek. 

OLST 
Op 26 april spreekt de heer P. M. Blauw in 
hotel-rest. Dalhuisen. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: zaaien en oogsten. 

OOSTERHOUT 
Op 3 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 
jazz café 't Kerkepad je. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. > 
Lezing over Afghanistan 

Op 3 mei spreekt mevr. Rosanne Klass 
hoofd van het Afghanistan Informatio~ 
Center in New York, voor de Groep 
Nederland Liberale Internationale in het 
g-:bouw van de Tweede Kamer te 
's-Gravenhage. Aanvang: 19.45 uur. 



A tot Z (vervolg) 
OCPEELLAND 
Op I 0 mei spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in "de Vierspan" te Deurne. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

RAALTE 
Op I 7 mei spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in de Leeren Lampe. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: werkloosheid
jeugdwerkloosheid. 

RIJSWIJK (Z.H.) 
Op I 2 mei spreekt de heer drs. G. M. V. v. 
Aardenne in "Stervoorde". Aanvang: 
20.15 uur. 

Aanvang: 21.00 uur. Onderwerp: de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 

ZEIST 
Op 12 mei spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in cult. centrum Boschlust 
Aanvang: 20.15 uur. Onderwerp: de plaats 
van de gemeenteraad in het bestuurlijk 
bestel. 

ZOETERMEER 
Op 10 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in wijkcentrum de Leijens. 
Aanvang: 20.00 uur. 

ZUIDLAREN 
Op 14 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
rest. Sprookjeshof. Aanvang: 20.00 uur. 

ZWOLLE 
Op 26 april spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in het "eigen gebouw". Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

JOVDZWOLLE 
Op 13 mei spreekt mevr. E. van Raalte
Tuynman in het "eigen gebouw". Aanvang: 
20.00uur. 

Veranderingen en latere aanvullingen zie 
Viditel® 49999 ® 

SLEEN 
Op 27 april spreekt de heer A. J. Evenhuis 
in De Holten Ploeg in Erm. Aanvang: 20.00 
uur. 

Onderstaand treft u de tournees aan die mevr drs. N. Smit-Kroes en de heer H. 
Wiegel tijdens de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen zullen gaan 
maken. De aanvang van de spreekbeurten is 20.00 uur. 

SLIEDRECHT 
Op 1 0 mei spreekt de heer mr. H. E. Koning 
in de Bonkelaar. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: in het vooruitzicht van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

TETERINGEN 
Op 28 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in rest. Withof. Aanvang: 10.00 
uur. 

WADDINXVEEN 

Wiegel: 
datum: 

7mei 
IOmei 
12mei 
17mei 
24mei 
28mei 

Smit-Kroes: 
datum: 
27 april 

3mei 

kc: 
Zeeland 
Limburg 
Utrecht 
N.-Holland 
's-Gravenhage 
Groningen 

kc: 
Limburg 
Drenthe 

Rotterdam 
Friesland 

Op 7 mei spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in het party-home. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

wouw 

7mei 
10mei 
12mei 
14mei 
17mei 

Tilburg 
Gelderland 
's-Hertogenbosch 

Op 3 mei spreekt de heer drs. Ed H.T. M. 
Nijpels in café Potters 't Trefpunt. 

Richard Ellis 

International Property Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020- 262691 

14 

plaats: 
Zierikzee, concertzaal Mondragon 
Gennep, hotel de Kroon 
Rhenen, Ouwehands Dierenpark 
Amsterdam, congresgebouw de Rai 
Congresgebouw 
Groningen, in het Tehuis 

plaats: 
Heythuysen, zaal Marcel 
Emmen, in het paviljoen van het 
Noorderdierenpark 
Rotterdam, Porto Bello taverne • 
Oosterwolde, hotel-rest. "de Zon" 
Bergen op Zoom, hotel de Draak 
Doetinchem, hotel Veldhoen 
Oss, de Lievekamp 

J.KAMMINGA 
Op 20 april spreekt de heer J. 
Kamminga in de oe 
Krimpenerwaard in cult. centrum te 
Berkenwoude. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: Eerlijkheid duurt het 
langst ook in de politiek. 
Op 29 april spreekt de heer J. 
Kamminga in het rest. van het 
Soester Natuurbad voor de VVD
afd. Soest-Soesterberg. Aanvang: 
20.00uur. 

Op 11 mei spreekt de heer J. 
Kamminga in 't Braambos te 
IJmuidenvoorde VVD-afd. Velsen. 
Aanvang: 20.00 uur. 



Voor levering en 
aanbrengen van: -lllllrlelel 

-as•st·ce•lllelen 
-ISIIItlelel (sMigleS) 

Vetkamp B.V. 
Sirkstraat 129 Soest 
033-16579 

EGYPTE f 2270,-
IS-d. hotelrondreis: Cairo - Aswan · Luxor 

9-d. rondreis met felukka-tocht over de Nijl f 
2 

O 
van Aswan naar l.uxor 37 ,-

sindbad~@~~~ 
Leenderweg 9S, Postbus 2022. 
5600 CA EINI>HOVEN. 
040 - 111444. 

Beleven 
01113-1940 voor alle 

info over hèt centrum 
voor meerdaagse 

conferenties 
In afwachting van uw 
aanvraag nu alvast 

een paar punten: 
• 9 moderne, 

volledig geoutilleerde 
vergaderzalen 
voor groepen van 

10 tot 450 mensen 
• appartementen 

met hotelservice 
• voortreffelijke 

maaltijdverzorging 
• zeer veel 

recreatieve mogelijkheden 
• rust, gastvrijheid en 

een perfecte service 

Postbus 20, 4310 AA Bruinisse in Zeeland 

HOTEL EDENHOF. Lenzerheide, Zwitserland 
Met de Nederl. Hotelier naar Lenzerheide per 12-persoons comfortabele HO

TElBUS. 1 0-Daagsa raizan. Auto- en wandeltochten met de ter plaatse zeer 
bekende hotelier. Heen- en terugreis, verblijf in 2-pers.kamers, met douche/ 
WC, halfpension /975.- per persoon. Tevens te huur 4-6 pers. apparte
ment. Per eigen gelegenheid bent u ook welkom. Vanaf Zw.Fr. 55. per pers. 
per dag. 
Nadere inlichtingen: B. de Geus. Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammerdam, tel. 
01726- 15520, b.g.g. 01724- 8398. 

Deze zomer naar Zuid-Frankrijk? 

In juni, juli en s_eptember te huur ideaal VAKANTIEHUIS incl. 
gebruik van zwembad in Peymeinade, 6 km van Grasse en 20 
km van Cannes. 4 Kamers, geschikt voor 4 personen. Kosten 
sept./750,- p.w., juni/juli/825,- p.w. 

Inlichtingen tussen 20.00 en 21.00 uur: 02908 - 3950. 

KLEIN - OEVER 
Zorgel<ne pony-vakantie in mooie natuur: binnen en buitenmanage, 
zwembad, sport en (samen)spel, creatief bezig zijn. buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiasteleid ing. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230- 19204. 

O~vakantie 
naar Zuid-Afrika. 

Twee keer per week vertrekt uw SAL 'privévliegtuig' 
van Schiphol naar Johannes burg. Naar de vakantie van 
uw leven. Of naar uw familie en vrienden in Zuid-Afrika. 
En het plezierige is: uw vakantie begint al aan boord van 
uw ruime, comfortabele SAL toestel. Want voor de vakantie
ganger is er de speciale Silver Class met z'n gastvrije comfort 
en voordelige tarieven. 

Uw SAL 'privévliegtuig', u wordt er bediend en 
verwend alsof u de enige passagier aan boord bent. 

VAKANTIEBON 

Stuur mij uw uitgebreide dokumentatie 
over reizen naar en in Zuid-Afrika. 

Naam: _____________________ __ 

Straat:---------------------

Postcode/Plaats:----------------
Bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
SAL. Stadhouderskade 2. 1054 ES Amsterdam. 

il 
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EXCLUSIEF 

c~ 

~~9ueen 
SIZ9 damesmode 

specialiteit - alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 t/m 62 

9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 Telef. 050- 180126 

Inleveren? Jazeker! 
Uw oude goud kunt u in veel gevallen tot een geheel nieuw sieraad la
ten verwerken bij Rob Sipkes Edelsmid in Haarlem. Maar ook zonder 
dat de gevoelswaarde van een dierbaar bezit verloren gaat, kunnen 
vaardige handen het tot nieuwe glans brengen. Speciaal van uw oude 
trouwringen kunnen bekwame edelsmeden een ontwerp maken en 
daarbij tot ongedacht mooie creaties komen. Natuurlijk kunt u ook 
met uw eigen idee of ontwerp bij deze échte ambachtslieden terecht. 
Van edele materialen worden dan zéér persoonlijke sieraden gesmeed. 
U vindt Rob Sipkes en zijn medewerkers in 't hart van Haarlem, bij 
de Oude St. Bavo en de Grote Markt. 

ROB SIPKES EDELSMID 
Warmoesstraat 2, Haarlem, 023 - 324309 

Christiaan van der Klaauw 
In het Friese dorpje Joure herleeft de tijd van rond 
17 50, toen Jouster klokkenmakers de Friese stoel
klok bouwden. Christiaan van der Klaauw is een 
klokkenmaker, die op dezelfde ambachtelijke wijze 
zijn stoelklokken bouwt. Een unieke klok is bijvoor
beeld de carillon-kalenderklok, waarop u kunt waar
nemen de zonnestand met meelopende horizon en de 
maanstand in bolvorm. Deze klok speelt 3 melo
dieën op 6 bellen. U kunt op deze klok inschrijven 
voor de maand oktober. 

Inl.: p.b. 119, 8500 AC Joure of Kruisstraat 5, tel. 
05138-4390. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 
Een jong, uniek kleermakersbedrijf, dat voortbouwt op de tradities van Gro
ningen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. Eén telefoon
tje (050- 185186) naar Atelier 7 is voldoende om één van de kleermakers, 
waar ook in Nederland. geheel vrijblijvend. naar u toe te laten komen. Hij be
spreekt met u dan de wensen wat betreft de stof. het model en uw speciale 
wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te voelen. Pas dan besluit u of u 
een costuum laat maken. Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste 
stoffencollectie in Nederland. 

En omdat het mooie weer (hopelijk) dichterbij gaat 
komen, neemt de kleermaker ook veel zomerstoffen 
en lichtgewicht stoffen mee. 

zonder B.H. 
een stralend figUur, 

dat kan met de "Lady-Cup". 
Dit zijn zelfklevende cups (B, C en D), die zonder 
bandjes of haakjes U een stralend figuur geven. Ideaal 
~---- bij strepless-discokleding en bij sport en 

spel Perpaarmet duidelijke nederlandse 
gebruiksaanwijzing slechts f 4,95. 

Verkrijgbaar bij erkende drogisten, 
parfumeriezaken, schoonheidsspecialistes, en 

grote warenhuizen. Waar niet verkrijgbaar: stort 
f 4,95 op postgiro 2405841 t.n.v. Gevalo bv, 
Heuvelstraat 57, Tilburg met vermelding van de 
maat en binnen enkde dagen krijgt u ze franko 
toegezonden. 
Gevalo bv, telefoon 013- 434711. 

SWITZER CANVASKOOPCENTRUM 
Prinsengr. 158 - Tel. 020 - 266992 

1016 HA T.o. Westertoren, Amsterdam 

130 Soorten canvas, voor bootkappen, autohoezen, caravan
tenten. Lichtgewichtdoek voor trektenten. Zonschermdoek 
van 120 cm tot 270 cm breed. Balkonbespanningstof ± 80 
cm breed. Kant en klaar met ringen en koord stoelloper 40 cm 
br. in wel 20 dessins. Fietstassen, schoudertassen, weekend
bags, boodschappentassen, alles echt zeilmakerswerk. 

KOM NU, zit u met pinksteren goed! 

~============~======~=============;====~====;;~;=:;; .. ,... : .. 
OPLEIDINGS-INSTITUUT VOOR HUID-EN LICHAAMSVERZORGING :··· : .. 

.. Lya Goosmann" 

LID VAKOS OPLEIDINGSSCHOOL- CIDESCO-OPLEIDING 

Henegouwerlaan 32a, 3014 CB Rotterdam, tel. 010 - 125563 :;:;:; 
drs. f.c.l. goosmann, dir.; n. beekman-versteeg, adj.dir. :;:;:; 

De aanmelding voor de nationale en internationale opleiding huid- en li- ~~~~~~ 
chaamsverzorgingsspecialiste, schoonheidsspecialiste en huidhygiëniste. Het 
doel van de opleiding is het vormen van schoonheidsspetialisten tot het 
hoogste in Nederland bestaande niveau o.a. het Stivas C-diploma. Het 
Cidesco-diploma is een internationaal erkend diploma. Het werkterrein van 
de schoonheidsverzorgingsspecialiste bevindt zich zowel in de vrije sector, als 
in dienst van de ondernemer. Prospeeli worden op aanvraag gaarne toegezon-
den. Voor toelating is het HAVO-diploma een vereiste; in bijzondere gevallen ;:-:-:~ 
kan met een MAVO-diploma indien het vakkenpakket daarvoor toereikend is. &A 

Atelier 7, Spilsluizen 5, Groningen, tel. 050 - m I ''" 86. ~~~.~: ;o;;:,::,"' "" ~·~ ~''"'"''''"'"' '" ""•"''h'" ''" "" ,, """' I 
illllllllllllilllll!lllllllilijl~l~lij 



Zakken of stijgen? Voor u kan dat 
winst of verlies betekenen. 

Vandaar dat Het Financieele 
Dagblad u elke werkdag complete 
overzichten geeft van de geld- en kapi
taalmarkt. 

Plus nieuws, feiten en achter
gronden over 
alle takken van 
handel en in
dustrie. En niet 
te vergeten 
heldere ana
lyses en goed 
gefundeerde 
prognoses over economische ont
wikkelingen in binnen- en buitenland. 

Maar daarmee hebt u nog niet 
een volledig beeld van Het Financieele 
Dagblad. Want in Het Financieele 
Dagblad vindt u ook praktische advie
zen op fiscaal en juridisch gebied en 
internationale politiek, plus wekelijks 
een katern over kunst en cultuur. 

Bovendien ontvangt u periodiek 
speciale bijlagen, die qua omvang en 
diepgang tncer lijken op een naslag
werk en soms zelfs in de vorm van 
een tijdschrift. 

De onderwerpen lopen uiteen 
van automatisering en onroerend goed 
tot jaarlijkse omzetcijfers per bedrijf 
en bedrijfstak Dankzij deze veelzijdig-

heid is Het Financieele Dagblad veel 
tneer dan alleen de naam doet ver
moeden. Het is een betrouwbare en 
actuele bron van informatie, die van 
onschatbare waarde is om uw onder
netning slagvaardig te leiden. 

Oordeelt u zelf en maak per
soonlijk kennis 
metHet 
Financieele 
Dagblad. 

Wel zo 
verstandig om 
er meteen 
werkvan te 

maken. Vul daarom nu de bon in! 

,.------------, I 0 Abonneert u mij op Het Financieele 
I Dagblad. Ik krijg Het Financiecle Dagblad I 

twee weken gratis. Voor een nonnaal 
I abonnement betaal ik f 258,40 per jaar. I 
1 0 Ik neem een kwartaalabonnement voor 1 

[65,60. 

I Bedrijf/Instelling: I 
I Ter attentie van: I 
I Adres: I 
I I I Postcode: I 

Plaats: __________ _ 

L---------
Ik ingevulde hon kunt u zonder po'\tzcgci te 
pL1kk,·n. >turen aan: Het Fin.lllcicdc Daghlad, 
Ant\YOt)nbJunHncr 2272, 
JO()() PA Atmterd.un. 

11 
HET' 

NANCXEEJLE 
DAGlBlLAD 

Een krant 001 zaken 01ee te doen. 
Gebouw "Metropool", Weesperstraat 85, Postbus 216, 1000 AE Amsterdam-C. 

Telefoon: 020-2233 33. Telex: 18326. 



Bij voldoende voorintekening zal dit najaar een facsimilé-uitgave verschijnen van de veelgeprezen en 
nog steeds onovertroffen 

NAAUKEURIGE en UITVOERIGE 

BESCHRYVING 
V A :N 

DE KAAP 
D E 

GOEDE HOOP 
D 0 0 R 

PETER KOL BE 
De eerste uitgave van dit beroemde werk vcrscheen in 1727 bij Baltbazar Lakeman te 
Amsterdam. Deze heruitgave vcrschijnt met een historische toelichting van Dr. G.J. 
Schutte, voorzitter van de Ned. Zuid-Afrika Vereniging. 

Omvang 1.21<1 pagina's. op groot formaat (.26 x 39 cm.) Geïllustreerd met 48 
kopergravures en 6landkaarten. Het bock vcrschijnt in twee gebonden uitvoeringen. 
t.w. een standaardeditie in kunstleer (voorintekcnprijs f 650.-: na verschijning 
f 775.-) en een luxe editie in rundleer (voorintekcnprijs f 975.-: na verschijning 
/1.100.-). Met andere woorden: 

e-r Wie nu intekent, bespaart/ 125,-! 
De betaling kan desgewenst plaats vinden in vijf termijnen van resp . .f 130.- en 
f 195.- per maand. dat wil dus zeggen zonder berekening van rentetoe slag. Laat dit 
dubbele voordcel u niet ontgaan! Profiteervan de voorintekenprijs én van de soe
pele betalingsregeling door gebruik te make'n van onderstaande VOORDEEL
COUPON. Zend deze vandaag nog aan uw boekhandel of(in open envelop. 
zonder postzegel) aan: 

Uitgeverij T. Wever b.v. - Antwoordnummer 5 - 8800 VB Franeker. 

De oplaag van deze eenmalige heruitgave is uiteraard beperkt. Om te
leurstelling te voorkomen doet u er dan ook verstandig aan vroegtijdig 
op dit werk in te tekenen. Doe het vandaag nog1 U ontvangt dan om-
gaand van ons een bevestiging. .-----B•E•S•T•E•L•B•O•N-------------""""---1 
Voor telefonische informatie kunt u bellen: 

05170-3147, toestel 12; 
b.g.g. 05170-2436. 

Wij specialiseren ons in de vcrkoop van unieke histo
rische uitgaven. met name op het terrein van de Neder
landse overzeese geschiedenis. 

Vraag vrijblijvend onze catalogus. 

UITGEVERIJ T. WEVER B.V. 
POSTBUS 59 
8800 AB FRANEKER 

Zend mij hij verschijning tegen voorintekenprijs rechtstreeks/ 
via hoekhandel*): 

ex. Peter Kolhe. BESCHRYVING VAN DE KAAP DE 
GOEDE HOOP. standaardeditie in kunstleer/ 650.-: ik hetaal 
het gehele hedrag ineens/in vijftermijnen van! L\0.- p. maand*) 

ex. Peter Kolhe. BESCHRYVING VAN DE KAAP DE 
GOEDE HOOP. luxe editie in rundleer f975.-: ik hetaal het 
gehele hedrag ineens/in 5 termijnen van f 195.- per maand.*) 

Naam: 

Straat: 

Postcode: Plaats: 

Bank- of postrek.nr.: 

t.w Handtekening: *) Doorhalen wat u niet wenst. 

------------------~~--·0-----------------------~ 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

De heer J. A. M. Arendsen, Doetinchem I Opleidingsinstituut 
voor schoonheidsverzorging Berber Hoogkamer, Gouda I De 
heer T. Bergers, Wilrijk (België) I Stichting Burgerschapskunde, 
Leiden I The Deltona Corporation, Miami, Florida (USA) I Hotel 
Edenhof(B. de Geus), Zwammerdam I Richard Ellis Int. Proper
ty Consultants, Amsterdam I Gelderse Onderlinge Verzeke
rings.mij, Aalten I Gemeentelijk Internaat Ter Apel, Sellingen I 
Hoechst Holland N.V., Amsterdam I Hypotheek Centrum voor 
Academici, Rotterdam I Judokwai-Velp, Velp I Vakantieboerderij 
Klein Oever, Balkbrug I Zeilschool De Lauwer, Ulrum I Rotunda
tours, Emmen I NRV Holiday b.v., Den Haag I Randstad Bewa
king, Amsterdam I Rijko Handelsonderneming, Tilburg IT. Mul
der-Krijthe, St. Pons I Scheel Nederland, Hilversum I Schram 
Bolnes b.v., Ridderkerk I Sinke Komejan b.v., Middelburg I Sinct
bad Tours, Eindhoven I South Pacific Tours, Amsterdam I 
Schuytvlot, Montfoort 

Een fijne en sportieve vakantie kombineren met een weekkursus zeilen of wind
surfen. Of een zeilzwerftocht door Friesland. Onze akkommodatie (erkenning "Vei
lig Tehuis") is gelegen in het natuurgebied Lauwersmeer. 

Er zijn speciale jeugdweken. 
Onze uitgebreide folder ligt klaar voor verzending. 

Zeil- & Windsurfschool .. de Lauwer" 
Stationsstraat 5a. 9974 SK Zoutkamp 
Tel. 05956 - 1270 

KLEIN - OEVER 
Zorgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege. 
zwembad. sport en (samen)spel. creatief bezig zijn. buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230- 19204. 

HOTEL EDENHOF, Lenzerheide, Zwitserland 
Met de Nederl. Hotelier naar Lenzerheide per 12-persoons comfortabele HO
TELBUS. 1 0-Daagse reizen. Auto- en wandeltochten met de ter plaatse zeer 
bekende hotelier. Heen- en terugreis, verblijf in 2-pers.kamers, met douche/ 
WC, halfpension /975,- per persoon. Tevens te huur 4-6 pers. apparte
ment. Per eigen gelegenheid bent u ook welkom. Vanaf Zw.Fr. 55. per pers. 
per dag. 
Nadere inlichtingen: B. de Geus, Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammerdam, tel. 
01726- 15520, b.g.g. 01724- 8398. 

T-SHIRTS 
screen of vlakdruk, met korte of lange mouwen, vanaf 1 5 stuks 

stickers, vaantjes, relatieartikelen 

RIJKO HANDELSONDERNEMING 
Spoorlaan 392, Postbus 383, Tilburg 

Tel.(013)435809 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal -Velp? Omdat voor 
uw gezin, vrienden en kennissen In een sfeervolle 
omgeving mogelijkheden bestaan. 
Judo- Jiu-Jitsu - Karate- Hatha-Yog8 -Jazz- beat
en soul-ballet, moderne damesgymnastlek. 

Tei.085-62.06.28 
Heemskerklaan 54 - 6881 ES VELP (Gld.) 
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Veel succes!! 

De keuze van Ed Nijpels door de Tweede Kamerfractie als opvolger vanHans 
Wiegel vergde weinig tijd. Eenjonge man (32) neemt het voortouw over. Hij weet 
dat hij bij zijn zware taak ook kan rekenen op de ste,un van de Senaatsiractie en 
het bestuur. Over zijn opvolging bestond in de drie genoemde organen grote 
overeenstemming. De keuze van Nijpels werd door frappante eensgezindheid 
gekenmerkt; door een gelijkgestemdheid diejuist op cruciale momenten voor 
onze liberale partij zo tekenend is. 
Nijpels werd primair om twee karaktereigenschappen gekozen: zijn vermogen tot 
binding en zijn gave om te luisteren. 
Er bestaat geen school of opleiding die het brevet van bekwaamheid geeft voor het 
politiek leiderschap. Een goed Kamerlid is nog geen goed politiek leider. Alleen 
met een duidelijke aanleg kan men dat in de praktijk leren. 
Aan die praktijk is Ed Nijpels thans begonnen. Hij is na vijfjaar 
Kamerlidmaatschap in het diepe gesprongen. Met zijn levendige, politieke 
interesse, zijn grote werklust heeft hij zich op deze enorm zware taak gestort. 
Bewust van hetfeit dat vele kritische blikken op hem zijn gericht. Gesteund door 
de volmacht van de partij. Een dergelijk vertrouwen legt op de nieuwe Tweede
Kamerfractieleider een grote claim; Al doende zal hij zijn" vak" moeten leren. 
Daarvoor heeft hij tijd nodig. 
In de eerste ontmoeting met de pers heeft Ed Nijpels verklaard dat aan de koers 
en de lijn van de VVD niets zal veranderen, wél dat hij mogelijkerwijs wat andere 
accenten za/leggen. 
Het vertrouwen en de warme steun van de partij is de kredietbrief die hij van de 
liberalen krijgt. 
Ik denk dat het nu niet zozeer het moment is om te zeggen: "Proficiat, Ed!" want 
het politiek leiderschap en het optreden als oppositieleider van de grootstefractie 
is een bijzonder zware verantwoordelijkheid. 
Wat ik je namens de partij wens, Ed, is: veel succes en veel-liberale- loyaliteit 
ten opzichte vanjou van ons allen! 

J.Kamminga 



Bij aankomst vóór 
het kamergebouw 

fractiesecretaressen 
Marianen 

Vonnie: "Ed, ga je 
het écht worden?" 

(foto Telegraaf) 

Hans Wiegel 
voor het laatst als 
fractievoorzitter 

(foto Meijer) 

Ed Nijpels en 
Loek Hermans ... 

een paar apart 
(foto Meijer) 

De overdracht 
van de 

voorzittershamer 
(foto Meijer) 

Nieuwe politiek leider 
drs. Ed Nijpels: 

"Het is de 
grootste 
klus 

•• vanmiJn 
leven'' 
Vrijdags zat hij nog argeloos in Israël. 
Op dinsdag wordt hij door de Tweede
Kamerfractie eensgezind gekozen als 
opvolger van Hans Wiegel, als Tweede
Kamerfractieleider én als politiek 
leider. Het is koud elfuur in de ochtend 
als een aangedane Hans Wiegel aan een 
even geëmotioneerde Ed Nijpels de 
voorzittershamer overdraagt onder 
luid applaus van alle fractieleden. 
Nijpels kan niet alleen op de steun van 
zijn fractie rekenen, maar ook op die 
van de Senaatsfractie en van het 
hoofdbestuur. De overdracht gaat zó 
snel dat een aantaljournalisten van de 
schrijvende pers de geïmproviseerde 
persconferentie in de fractiekamer 
mist. Rond het middaguur ontstaat in 
de persgelederen enige paniek als men 
ontdekt dat alles al achter de rug is. Die 
middag kan Ed- nadat hij en Wiegel in 
de Algemene Vergaderzaal vele 
felicitaties van alle partijen in 
ontvangst heeft moeten nemen- nog 
zo'n zeven keer onder het mes in 
interviews. 
In de korte persconferentie die hij na de 
overdracht geeft, deelt hij mee: "Ik ben 
ervan overtuigd dat men onmiddellijk 
zal proberen mij met Wiegel te 
vergelijken. Dat zou ik ieder willen 
afraden. Ik zal mijn eigen vorm moeten 
zoeken en die zal de komende tijd wel 
blijken. Koos Rietkerk heb ik gevraagd 
vice-voorzitter te blijven. Hij heeft 
daarin toegestemd en daar ben ik 
buitengewoon blij over. Ik heb hem 
gevraagd, omdat hij een man is met 



ontzettend veel politieke ervaring en 
omdat hij buitengewoon deskundig is 
op sociaal-economisch gebied. Zijn 
steun zal ik nodig hebben. 
Wat mijn gebrek aan sociaal
economische kennis betreft ... ik denk 
dat er in het parlement geen fractie is 
die over zoveel deskundigen beschikt 
op dat vakgebied ... Rudolf de Korte, 
Gijs van Aardenne, Henk Koning, 
Theo Joekes en Koos Riet kerk. Zij 
hebben mij vanmorgen toegezegd dat 
zij mij met name op dit zo belangrijke 
punt zullen steunen. Ik hoop ook via 
hen kennis te vergaren en daar begin ik 
zo snel mogelijk mee. 
Voor mij is de grote uitdaging om deze 
benoeming te accepteren dat naar mijn 
mening in het Nederlands electoraat 
grote groepen zijn die de stap naar de 
VVD nog niet durven maken, die 
groepen kiezers hoop ik de komende 
jaren naar de VVD te halen. Op 
dezelfde wijze waarop Wiegel dat de 
afgelopenjaren heeft gedaan met 
wellicht links en rechts een ander 
accent." 
In de persconferentie bedankteEd 
Nijpels nog "twee mensen, die hier niet 
zijn, maar waaraan ik de afgelopen 
jaren veel te danken heb gehad. Dat 
zijn Aart Geurtsen en Annelien 
Kappeyne van de Coppello. Beiden 
hebben mij de afgelopenjaren op 
buitengewoon kritische wijze gevolgd; 
beiden hebben mij ook de vrijheid 
gegeven om binnen mijn vakterrein 
Uustitie) op te treden zoals ik dat heb 
gedaan. 
Uiteraard zal ik in de functie, die ik nu 
op mij heb genomen een hoop fouten 
maken. Maar ik neem aan dat u daar 
niet mee zit, want dat is uw brood." 
Met deze laatste opmerking 
veroorzaakte Nijpels de nodige 
hilariteit. 

Dezelfde Nijpels 

En dan volgen ladingen gelukwensen 
en meer dan 25 telegrammen, talloze 
bloemstukken, telefoontjes van leden, 
die willen weten wat er aan de hand is, 
naar het fractiesecretariaat, en voorEd 
interviews aan de lopende band. Om 

Qp 141JleÎ zal oml().OO.uur 
in· De Flillt in · · · fdort op 
een 

ledereen Is....,., .... _ 
welkom· 
Eèn plattepmd 
toeaangs\ftaen pJàr De. Flint 
staatinhetvo~ 
van V C..D. ~:~ l:~· ~~:;· .•. ' 

halfzeven 's avonds treffen we elkaar 
vlak voordat hij moet afreizen naar het 
Gooi voor een tv-uitzending. 
"Wat vóelje nou?" vraag ik hem. "Ik 
besef nog steeds niet ten volle dat ik 
VVD-fractievoorzitter ben. Ik hoop dat 
ik na wat nachtrust het me morgen wél 
volledig realiseer. Het zal de komende 
weken erg wennen zijn." 
"Heb je het gevoel van: Adieu 
jongelingsjaren?" 
Ed: "Nee, zéker niet, want ik blijf 
dezelfde Ed Nijpels die ik was. Ik heb 
natuurlijk wel andere 
verantwoordelijkheden. Het zal 
duidelijk zijn dat ik niet altijd op 
dezelfde wijze zal kunnen opereren 
zoals ik deed, maar mijn karakter, 
zoals het is, zal- hoopik-niet 
veranderen. Ik beschouw het als de 
grootste klus in mijn leven." 
Hoezeer kreten van buiten als 
"voorgekookt" niet kloppen, blijkt wel 
uit de volgende feiten. Nijpels was op 
een haar na via voorkeurstemmen in de 
Brabantse Staten gekozen en thans 
loopt nog zijn kandidatuur voor de 
Bergse Raad. 
Parallel met zijn benoeming tot politiek 
leider liep de sluitingsdatum voor de 
kandidaatstelling voor Bergen-op
Zoom. Een samenloop van 
omstandigheden waar hij nu ook niet 
gelukkig mee is. "Morgen zal ik voor 
alle functies moeten bedanken die ik 
buiten de Kamer heb. Dat houdt ook in 
dat als ik straks in de gemeenteraad 

Reny Dijkman 

word gekozen ik die functie niet kan 
aanvaarden. Als de mensen in Bergen
op-Zoom de VVD Jandelijk een 
steuntje in de rug willen geven, kunnen 
ze dat één keer via deze merkwaardige 
situatie doen. Ik moet trouwens wél 
zeggen dat dát me het meest aan het 
hart gaat ... het feit dat ik de 
plaatselijke politiek moet verlaten. De 
laatste zes jaar heb ik dat met enorm 
veel plezier gedaan. Het was voor mij
hoe vreemd dat ook moge klinken- een 
ontzettende ontspanning en ik vind het 
jammer dat los te moeten laten. Vooral 
ook omdat Bergen-op-Zoom zo'n 
perfect team VVD-raadsleden heeft. 
Jarenlang heb ik daar in een club 
gewerkt, waarin alles gesmeerd liep . 
Het functioneert goed." 
Waar hij echter niet over peinst, is het 
loslaten van zijn dweilorkest op 
vastenavond. Jaren geleden vroeg het 
nieuwe Kamerlid Nijpels aan de 
toenmalige voorzitter Anne Vondeling 
of men op carnavalsdinsdag niet zou 
willen stemmen. Hij kreeg toen bijval 
van alle zuidelijke Kamerleden. In het 
carnavalsorkest slaat hij de bekkens. 
De naam "dweil"-orkest is te danken 
aan het feit dat de muzikanten van café 
naar café "dweilen". 
Ed: "Dat laat ik nooit-en-te-nimmer 
los. Vastenavond zal ik blijven vieren." 

Politiek 

Vanaf zijn zestiende jaar is Nijpels al 
geïnteresseerd in politiek. "Ik ben toen 
een beetje begonnen in de JOVD. 
Jarenlang ben ik nooit naar een congres 
geweest. Pas toen ik 20 was ging ik 
voor het eerst naar een JOVD-congres, 
maar met mijn zestiende leek het me al 
fantastisch om politiek te bedrijven." 
Van een vreemde heeft hij het niet. Zijn 
vader was raadslid van de R. K. 
Stadspartij. Tegen de tijd dat het einde 
van Eds rechtenstudie naderde, 
stonden vader en zoon kandidaat voor 
de Raad. Ed voor de VVD. Vader en 
zoon hebben er een gentiemen's 
agreement van gemaakt: vader zou in 
de raad blijven tot Ed was 
afgestudeerd, daarna kwam Ed aan de 
beurt. > 



"In I 976 kwam de kandidaatstelling 
voor de Tweede- Kamer. Ik was net een 
goedjaar voorzitter van de JOVD, die 
besloot mij te steunen. Ik stond op één 
van die plaatsen die dankzij onze grote 
winst (van 22 naar 28 zetels) 
verkiesbaar was geworden. En zo ben 
ik de Kamer ingerold ... Het is eigenlijk 
allemaal sneller gegaan dan ik had 
gedacht, want ik was nét afgestudeerd 
en ik kwam zo in de Kamer." 
Van de leemten die door dit snelle 
proces ontstonden, was Nijpels zich 
terdege bewust. De recesperioden 
benutte hij om bij de politie, de 
kinderbeschermingswereld en als 
gevangenbewaarder rond te kijken. De 
hoofdmoot van zijn Kamerwerk, de 
portefeuille Justitie, heeft hij nooit 
gezien als een berg papier, maar als de 
mensen, die daar áchter zaten, waar het 
wezenlijk om ging. 
Bij de Kamerverkiezingen in 198 I 
draaide hij met zijn meest hechte 
fractievriend en collega Loek Hermans 

(ook afkomstig uit de JOVD) de 
jongerencampagne. Ze opereerden als 
"een paar apart". 

Steun 

Ed Nijpels is getroffen door de 
unanieme steun die hij van zijn fractie 
en van het hoofdbestuur heeft 
gekregen. "Ik vind het een beetje 
beangstigend. Ik wil iedereen daar 
recht hartelijk voor bedanken, maar ik 
hoop niet dat men te overspannen 
verwachtingen van mij heeft. 
Vanmorgen op de persconferentie heb 
ik het ook gezegd. Het is een welhaast 
onmenselijke klus om Hans Wiegel te 
moeten opvolgen. 
Ik hoop dat de mensen in de partij mij 
een beetje tijd willen gunnen om me in 
te werken. Daarbij zeg ik: Ik ben jong, 
dat houdt in dat ik een aantal fouten zal 
maken. Ik hoop dat ik dan van die 
fouten snel zal leren, maar ik wil graag 

die tijd van hen krijgen. Men kan ervan 
op aan dat ik mijn mouwen zal 
opstropen en er tegenaan ga. Wat mij 
vandaag het meest heeft getroffen, is, 
dat een van de voornaamste 
overwegingen is geweest om mij op 
deze post te zetten, dat ik een 
samenbindend element zou kunnen 
vormen niet alleen in de fractie maar in 
de hele partij. Daar zal ik naar streven. 
Daarbij wil ik zeggen tot de mensen die 
mij niet alleen wat te jong vinden, maar 
die ook hebben geopperd: Zou hij niet 
wat te links zijn. Die gewoon dat 
bezwaar hebben- wat ik me best kan 
voorstellen: de koers van de VVD zal 
blijven zoals hij is geweest. Naar buiten 
zal ik hem op een andere manier 
vertalen, maar we blijven met mekaar 
doorgaan zoals we dat de afgelopen 
jaren hebben gedaan. Als ik dit najaar 
op het congres met een groot aantal 
mensen op bestuurlijk niveau zal 
kennismaken, zal ik dat nog een keer 
duidelijk maken." ~ 

---- · den snel.·· 
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zelfhaar opvolgerf meerderheid zorgvu tg, 

. racedure rond het 
zo verlzep dep het politiek 
overdragen van 
leiderschap. 1 de voor hem zelf 
Nadat Hans ~e~e had genomen dat 
moeilijke b~sl!ssl~gwi/de op 13 april 
hij naar Frzes/an t voorzitter Jan 
nam hij contact op "!ega heeFt in dat 

. Kammm J' k 1 Kammmga. d dat hij geen en e e 
k m gezeg 

gespre o. · de . d ·toe~"enen op druk w!l e UI J'. . van Wiegel. 
I. ·ke bes/1ssmg 

persoon !} . d Wiegel door de 
16 apnl wer 

Op dtothaar . ·n benoem 
Komngl . . Friesland. 
Commissa~~s m dat de Minister-
onmiddel/!Jk na 

d"t p de vaste 
President 1 0

. .n00p van de 
persconferentie na aJ' 

d die vrijdag had 
Ministerraa . Wiegel en vice-
meegedeeld, ziJn . k rk alle leden 

·uer R1et e " . fractievoorz~ aan bellen om dit.Jelf 
van de fractie g delen en om 
persoonlijk mee~ n voor 19 april. De 
afspraken te ~~fractieleden stukdvo~~n 
dag waarop a econsulteer . 
stuk zo~den ;~~~~~ ~iezelfde tijd het 
Kammm::t o~ diezelfde , 
bestuur d ·n het 
maandagavon ' " Wolfheze zou 

I t·ecentrum consu ta 1 d Eerste-
'w' orden geraadpleeg . dl' ik had met 

. t r zouten J 

bleek een overgro :eus te hebben. 
Nïipels als eerste d Senaat en bleek 

J '"a /d voor e Hetze&· ego h .+-(Jbestuur. Het 
d ithet OOJ• . 's avon s u t daaropmeen 

hoofdbestuur b~s/odo kandidatuur 
gadenng e korte ver . d te steunen. 

Nijpels eensgezl~ maar dan om bij 
Hetzelfde bes/Uit, . men viel in de 

· te ben oe ' 
acelamatle ·~"ractie op . 
Tweede-KamerJ, b .. monde van het- m 
dinsdagochtend Ij rd Theo Joekes. 

. en oudste ' . Kamer) ar - d re was prec1es 
De gevolgde proce 7ke Wiegel in 1971 
dezelfde volgens we de VVD werd 

Kamervoorzit e aat contact. 
alle leden van de ~en es rekken met ~e 
Uit de afzonderll)kJ/K%merfractie, dze 
leden van de Twee 

. /"tl·ek leider van wtpo' 
gekozen. 

4 



(ADVERTENTIE) 

Hypotheek Nieuwe Stijl 
Een hypothecaire lening valt onder de categorie "lang geld". D.w.z. de periode van terugbetalen beslaat 
een groot aantal jaren, meestal 30 of meer. 

Dat terugbetalen kan lineair plaatsvinden (wie Fl. 100.000,- leent, betaalt gedurende 30 jaar 
Fl. 3.333,33 per jaar). 
Dat terugbetalen kan ook plaatsvinden in annuïteiten (wie Fl. 1 00.000,-leent betaalt in 't begin Fl. 500,
en gaat jaarlijks steeqs meer betalen tot hij tenslotte meer dan Fl. 10.000,- per jaar aflost). 
In beide gevallen wordt in 30 jaar, in gelijkblijvende of oplopende termijnbedragen, in totaal 
Fl. 100.000,- terugbetaald. 
Het risico van overlijden is naar behoefte te dekken bij deze vormen van aflossing. 

Het Hypotheekcentrum presenteert nu de "Hypotheek Nieuwe Stijl" waarbij u niet af hoeft te los
sen doch 30 jaar een vaste premie voor een soort levensverzekering betaalt. Een premie van ca. 
Ff. 1.350,- per jaar (afhanketijk van leeftijd). 
Hoe kan dat? Want als er niet wordt afgelost en er wordt slechts een premie van Fl. 1 .350,- betaald, dan 
is er na 30 jaar nog maar Fl. 40.000,- aan premie op tafel gekomen. 
Het antwoordt is simpel: De premies zorgen voor een langzaam aangroeiend bedrag. 
Op het kapitaaltje dat u zodoende kweekt, wordt rente bijgeschreven. Die rente zal (belastingvrij) maar 
een half procent onder de rente op staatsobligaties liggen. 
Zodoende zal Fl. 1.350,- genoeg zijn om bij het huidige rentepeil een bedrag te vormen van meer dan 
Fl. 1 00.000,- na 30 jaar, waarmee uw schuld in één keer kan worden afgelost. 
En ...... in diezelfde Fl. 1.350,- per jaar is een regeling begrepen die bij overlijden uw nabestaanden finan-
ciële problemen bespaart. 

Voor alle duidelijkheid: voor deze "Hypotheek Nieuwe Stijl" geldt de normale rente (vergelijkbaar met 
die van bijv. de Rijkspostspaarbank) en er geldt geen afsluitprovisie. 

't Kan zeer interessant voor u zijn als u denkt over het afsluiten van een hypotheearre lening of als u toe 
bent aan verlenging van uw lopende hypotheek. 
Wij geven u graag telefonisch of schriftelijk nadere informatie over deze hypotheekvorm. 

Natuurlijk blijft het Oranje Boekje met algemene hypotheekinformatie voor u gratis beschikbaar. 
Dat had vandaag bij uw post kunnen liggen als u gisteren even gebeld had. 

Onze gratis dienstverlening kan u geld en moeite besparen. U bent welkom. 

voor academ1c1 

010-14.33.11.* (of053-35.13.04 voorOost-Nederland) 

POSTBUS 2600 ROTTERDAM 

RAAD VAN TOEZICHT: 
voorzitter: prof. dr. R. Bannink (econoom); leden: prof. dr. J. Bergsma (klinisch psycholoog), ir. D.J. Brink b.i. 
(architect B.N.A.), prof. dr. H.G. Schutte Nordholt (cultureel antropoloog). J.P. Kostense (register accountant). 
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Wiegel 
weg 

vanhet 
Binnenhof 

Dolman: 
,,Het gaat goed met 
de VVD" 

6 

Terwijl mevrouw Wiegel Marieke even 
bezighoudt schijnt minister Van der 
Stee te zeggen: je zult zien dat het 
financieringstekort nu helemaal de pan 
uit gaat rijzen 

Ed Nijpels: "Een pilsje op jouw 
gezondheid" 

Hans met zijn dochter 
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Den Uyl: "Ik ben bang dat we je wel 
weer terug zullen zien" 

Jaap van der Ploeg geeft Hans Wiegel 
de video-cassette met persoonlijke 
wensen van parlementairejournalisten 

Op dinsdag 27 april nam het echtpaar 
Wiegel, samen met de kinderen Erik en 
Marieke, afscheid van het Binnenhof. 
In de Ridderzaal waren zo'n 700 
Nederlanders, waaronder vele politici, 
medewerkers en goede vrienden van 
Hans Wiegel samengekomen om hem 
en zijn gezin de hand te schudden. 
Eerder die dag had kamervoorzitter 
Dolman de vertrekkende oud-VVD
fractieleider al toegesproken in de 
Tweede Kamer zelf. 
Zijn letterlijke tekst was: 

"Waarde medeleden. Op 30 oktober 
1969 deelde de Voorzitter aan de 
Kamer mede, dat de heer Toxopeus de 
vergadering die voor hem na dertien 
jaar de laatste was, inmiddels had 
verlaten en in hem (de Voorzitter) 
afscheid van de Kamer had genomen. 
"Het is", zo voegde hij eraan toe, "niet 
gebruikelijk in het openbaar afscheid te 
nemen van leden die vertrekken, maar 
ik meen in de geest van de Kamer te 
hebben gehandeld door hem te 
verzekeren dat wij niet alleen met 
belangstelling, maar ook met 
persoonlijke sympathie zijn verdere 
gang door het leven zullen volgen". 

Streepje vóór 

"Wanneer ik vandaag aan het adres 
van een vertrekkend lid iets meer zeg, 
dan is dat niet omdat hij dertien plus 
tweejaar in ons midden heeft verkeerd, 
niet omdat hij een volle 
Kabinetsperiode het ambt van minister 
van Binnenlandse Zaken heeft 
gecombineerd met dat van Vice
Premier en evenmin omdat Friesland 
belangrijker zou zijn dan Groningen. 
De heer Wiegel heeft een streepje vóór 
om twee andere redenen. 
Ten eerste heb ik in het algemeen de 
indruk dat wij minder schroomvallig 
zijn dan in 1969 om in het openbaar 
iets aardigs tegen elkaar te zeggen. Ten 
tweede en in het bijzonder, zijn wij 
getuige van het terugtreden van de 
voorzitter der grootste oppositiefractie. 
De heer Wiegel kan dat doen, omdat • 
het goed gaat met de VVD. Maar hij is 
met al zijn ervaring nog zéér jong. Ik 

houd ernstig rekening met zijn 
terugkeer, hetzij om zijn partij te 
redden, hetzij om in haar verdere groei 
en invloed te delen. In dit onzekere 
perspectief, dat de Kamer blijkbaar 
stilmaakt, maak ik het dan ook niet al 
te uitbundig. 
Beste Hans, alle goeds voor jou en je 
gezin en maak met het vele water van 
Frieslandje borst maar nat!" 

Na afloop van de woorden van de 
voorzitter volgde een luid applaus, iets 
wat in 's Lands Vergaderzaal een hoge 
uitzondering is. 

Tijdens de receptie in de Ridderzaal 
kwamen er nog twee sprekers aan het 
woord. Allereerst was dat de nieuwe 
leider van de VVD, Ed Nijpels, en als 
tweede was dat de voorzitter van de 
Parlementaire Pers, de NOS-journaal
verslaggever Jaap van der Ploeg. 
Nijpels vertelde hoe hij de week 
daarvoor in Tel A viv een telefoontje 
kreeg van Hans Wiegel die hem 
vertelde dat Hare Majesteit het 
Koninklijk besluit had ondertekend 
waardoor hij Commissaris in Friesland 
zou worden, vroeg Wiegel aan Nijpels: 
"Wat ga je nu doen?" 
Nijpels beantwoordde die vraag met: 
"Een pilsje drinken op jouw 
gezondheid, en het liefst ook op jouw 
kosten." 
Anderhalve week later staat diezelfde 
Ed Nijpels op het spreekgestoelte om 
zijn voorganger toe te spreken. 
Wat Nijpels in de krantencommentaren 
vooral was opgevallen is dat velen 
nogaljaloers waren op het feit dat de 
VVD de wisseling van dit soort functies 
zo snel doet verlopen. 
Nijpels beëindigde zijn toespraak met 
een voorspelling: "Hans, je gaat weg, 
maar ik ben ervan overtuigd dat je 
terug gaat komen". 
Namens de parlementaire pers werd er 
gesproken door Jaap van der Ploeg, die 
de loopbaan van Wiegel in het kort 
samenvatte als "van Driemaster (het 
blad van de JOVD) tot Statenjacht 
(Het schip van de Friese bestuurders)." 
Hij had voor Hans Wiegel een 
bijzonder origineel cadeau: een privé 
video-cassette met daarop zo'n twintig 

·.·.·.·.·• 
·.· ....• 



journalisten van verschillende kranten, 
weekbladen, radio- en 
televisierubrieken die een persoonlijk 
afscheidswoordje spreken of een 
herinnering ophalen. 
Tijdens dit hele gebeuren waren het 
vooral ook de kleine Wiegeltjes die heel 
wat aandacht trokken. 
Eric (8) en Marieke (5) hadden al 
spoedig meer dan genoeg van al die 
handenschudderij. Ze begonnen een 
spelletje tikkertje in de Ridderzaal en ze 
gebruikten een touw onder de Friese 
vlag als klim tuig. 

Ans Koning ontfermt zich over 
Marieke 
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Toen Marieke met bitterbal-prikkertjes 
haar aanval op socialistische 
bewindslieden opende ontfermde eerst 
Ans Koning, de oud-secretaresse van 
Hans Wiegel en nu de nieuwe 
rechterhand van Ed Nijpels, zich over 
haar en toen ook dat niet mocht baten 
trad Ad Ploeg op als opvoeder. 
Na vele uren handenschudden verliet 
het gezin Wiegel, overladen met 
cadeaus, het Binnenhof. 
De daar altijd aanwezige ijscoman riep 
hem nog na, "Wilt u nog een ijsje 
meneer Wiegel, of houdt u dat tegoed?" 

o:~ ~- wo:~::c::o:o:::::~::o ~~x·x· .. ···--······• 
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Veel belangstelling in de Ridderzaal 

Op maandag 24 mei aanstaande zal een ontvangst worden gehouden ter 
gelegenheid van het afscheid van mevrouw A. C. van Wijngaarden
Terlouw en mevrouw L. Ruys-van der Hoek, respectievelijk als 
voorzitter en secretaris van de Organisatie" Vrouwen in de VVD". 
Belangstellenden zijn van harte welkom van 16.00-18.30 uur in het 
Thorbeckehuis, Koninginnegracht 57, 's-Gravenhage. 

De Organisatie" Vrouwen in de VVD" 
en het Hoofdbestuur van de Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie. 

. :. :::.:::.: ·~: 



·-------1 
•••• 

En.wezaten 
zogezellig 

' •·' .· 

in het schuitje 
,; 

TheoJoekes 

Een van mijn aardigste herinneringen kwam, werden zelfs de adviezen van steeds meer kind aan huis worden bij 
uit de afgelopenjaren betreft een fractievoorzitters bij kabinetsformaties Vader Cats. De bevoegdheden van 
overleg op het Catshuis. Het ging over niet openbaar gemaakt. Onze regering en Staten-Generaal zijn 
belastingmaatregelen, die een deel van toenmalige fractievoorzitter, Edzo duidelijk gescheiden en behoren dat te 
de regeringsmeerderheid niet pikte. De Toxopeus, was zeer vooruitstrevend blijven. De Kamer heeft immers niet 
Minister-President had de door afschriften van zijn schriftelijke alleen een mede-wetgevende functie, 
fractievoorzitters van de advieze11', voorzien van het opschrift maar ook een controlerende taak. Die 
regeringspartijen opgeroepen, en "geheim", achteraf aan de leden van de taak berust niet alleen bij de oppositie, 
Rietkerk had mij meegenomen als fractie toe te sturen. Nu is het gebruik, maar bij de Kamer als geheel. (Vandaar 
belastingdeskundige. dat fractievoorzitters de strekking van ook, dat het onzin is te stellen, dat er bij 
Er waren drie ministers aanwezig, plus hun formatie-adviezen van te voren een Nationaal Kabinet geen oppositie 
een staatssecretaris, plus drie met hun fracties doorspreken. zou zijn.) Die taak zou ernstig 
Kamerleden- en de Minister-President De twee voorbeelden zijn niet helemaal belemmerd kunnen worden, als 

. . zelf, die het gesprek met de losse teugel vergelijkbaar. Maar zij komen wel uit Kamerleden te veel bij ministers op 
leidde. Het was allemaal heel dezelfde mentaliteitsverandering voort. schoot zitten. 

· · interessant, en zittend aan die De grenzen van de Bovendien is de externe openbaarheid, 
vergadertafel van het kabinet voelde ik verantwoordelijkheden vervagen. Ik die tot het wezen van de democratie :::::::: 
mij een beetje als iemand, die overnacht vind het nuttig en staatsrechtelijk hoort, daarmee niet gediend. Tenzij de .·.·.·. 
in het bed waar eens Na poleon aanvaardbaar, dat fracties veel meer gehele onderhandeling nog eens in de · · · · 

i;i;~ ~:~:~~~ij~!· bijeenkomst zou nog ~:~~~o;~~~: ~~~::~~n cruciaal ~~~~~~:::.~~t~~x~~:~~:~e.:~~~!~; ~~~~~~: 
))))) ma;r e:~ gen~:atie gele~e~ t 

1 
k Da~s, in ?~rlem~ntaire te~~e~!ten. ~nsen" pla~t ~tatn :~ du~~en. :~~f 

t.:·.t.!. ~~;:~~~:.~:?i~~~;:~~~~~:::ti:: ~:~:;:?i:';;.~~~x~~~;/o~;; ~d:!~,r;:d-:~~:i ~;:~:;,~1,~~~~:· .JI·.·=·.i .• 

. . aanvaringen te voorkomen, telefonisch Geertsema, Rietkerk en Wiegel- waren Ie zij m 1ent. De Staten-Generaal , 
• h. 

~ of persoonlijk contact opnamen met en zijn daar bijzonder goed in. hebben tot taak aan die wetgeving mee re 
~ deze of gene fractievoorzitter. Ik vind het verkeerd, dat voorzitters en te werken (leden van de Tweede Kamer rn 
~ Maar toen ik in 1963 in de Kamer andere leden van regeringsfracties kunnen ook zelf wetsontwerpen ~ 

~ ~ 
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indienen- een recht, dat na een hausse 
van ruim tienjaar trouwens weer aan 
het inzakken lijkt) en het beleid van de 
regering te toetsen. Beleid, waaraan 
men zelf te zeer heeft meegewerkt, kan 
niet meer in onbevangenheid getoetst 
worden. 
Dat is ook mijn bezwaar tegen de nog 
steeds wassende vloed van moties, die 
leden van alle fracties over de hoofden 
van de bewindslieden uitstorten. 
De motie is vanouds het scherpste 
parlementaire wapen. Door toenemend 
oneigenlijk gebruik is zij verworden tot 
een middel om te proberen het 
overheidsbeleid tot de meest 
potsierlijke details te beïnvloeden. 
Opeenvolgende kabinetten hebben dat 
mede aan zichzelf te wijten. 
Voorgenomen beleid wordt steeds meer 
neergelegd in Nota's in plaats van 
wetsontwerpen. Als reactie daarop is 
de zogenaamde amenderende motie 
ontstaan: een motie die een 
beleidsvoornemen in een Nota tracht te 
wijzigen. Alleen al het voorlezen van 
zulke moties kost soms twee of drie 
minuten. 
In toenemende mate kan men 
kamerleden tijdens debatten 
verongelijkt horen klagen, dat hun 
motie van een half jaar of een jaar 
geleden niet is uitgevoerd. Alsof een 
uitspraak van een Kamer op het gebied 
van de uitvoerende macht bindend zou 
zijn voor een Kabinet. De enige motie, 
waar een kabinet niet omheen kan, is 
een motie van afkeuring. Wordt die 
aangenomen dan moet de betrokken 
minister of het hele kabinet aftreden. 
Alle andere moties hebben, in 
parlementaire termen, de waarde van 
een opiniepeiling: interessant 
misschien, maar niet bindend. 
De vloed van moties vertegenwoordigt 
een poging tot grensvervaging, die 
gevaren inhoudt voor de parlementaire 
democratie. 
Een andere, maar enigszins 
vergelijkbare situatie heeft zich in de 
weken voor het Paasreces voorgedaan. 
Het vorige kabinet gaf, in het kader van 
de algemene bezuinigingsoperatie, 
opdracht aan de ambtelijke dienst om 
aiiP- begrotingsposten zo veel mogelijk 
uit te kammen. Het resultaat: een dikke 

stapel zogenaamde 
heroverwegingsrapporten. 
Het spreekt voor mij vanzelf, dat het 
kabinet van de dag - ongeacht de 
politieke samenstelling- uit die 
ambtelijke suggesties een keuze had 
moeten doen, die de basis zou kunnen 
vormen voor de normale 
besluitvormingsprocedure tussen 
Kabinet en Kamers. In plaats daarvan 
zijn de rapporten door het Presidium 
van de Kamer ter behandeling 
toegewezen aan de Vaste Commissie 
voor de Rijksuitgaven, die aan alle 
andere vaste commissies reacties heeft 
gevraagd. 
Iedereen kan weten, dat de VVD
fractie al sinds jaren concrete en 
uitvoerbare voorstellen tot bezuiniging 
doet. Niettemin hebben wij besloten, 
aan deze operatie in deze fase niet mee 
te doen. 
De volksvertegenwoordiging heeft met 
ministers te maken, niet met 
ambtenaren. Niet iedereen in de fractie 
was het aanvankelijk met dat 
standpunt eens, juist omdat wij 
vanouds de bezuinigingspartij zijn. 
Maar tenslotte kreeg het standpunt de 
overhand, dat wij als Kamer de 
beslissingen niet voor de regering 
hoeven te nemen. Zodra het kabinet tot 
een standpuntbepaling over de 
heroverwegingsrapporten komt, zullen 
wij aan de verdere behandeling 
daarvan meewerken. 

Het CDA-kamerlid, dat in die periode 
liep rond te kakelen, dat de VVD 
kennelijk niet meer geïnteresseerd was 
in bezuinigen, gaf daarmee blijk van 
een minder ontwikkeld gevoel voor 
staatsrechtelijke verhoudingen. 
In de rechtstreekse verhouding tussen 
Kamerleden en ambtenaren is 
gaandeweg ook het een en ander 
vervaagd. Voor het inwinnen van 
technische adviezen en het formuleren 
van amendementen kunnen leden van 
de Tweede Kamer soms niet buiten 
ambtenaren, omdat wij zelf met 
deskundige hulp nog altijd zeer karig 
bedeeld zijn: ongeveer een 
wetenschappelijk medewerker per vijf 
leden. 
Iedere minister heeft duizenden 
medewerkers. In die contacten hebben 
sommige ambtenaren echter duidelijk 
meer neiging dan vroeger om hun 
particuliere politieke overtuiging - waar 
zij voor zich uiteraard recht op hebben 
- naar voren te brengen. 
En ook dat is verkeerd, want in het 
contact met de politiek heeft een 
ambtenaar maar één overtuiging, en 
dat is die van zijn minister. De 
ambtenarenstaat is een van de meest 
oncontroleerbare, die men zich kan 
denken. 
Tenslotte nog één andere verhouding, 
die reden tot zorg kan geven: de relatie 
tussen de Kamer en de Algemene 
Rekenkamer. > 

INTERNATIONALE OPLEIDING VOOR ESTH~TICIENNE 

CIDESCO OPLEIDING 
Doel: het vormen van esthéticiennes tot het hoogste in Nederland be
staande niveau. Het Cidesco-diploma is een in internationale kringen 
erkend diploma. Aanvang: aug./sept.; volledige dagopleiding. 
Inlichtingen: Instituut Berber Hoogkamer, Mauritsstraat 98, 3583 
HW Utrecht. 030- 511570. 

KENIA 
24-d. kampeersafari: Nairobi - Masai Mara - Naivasha 
Nakurn - Thomson Falls - Samburu- Naru Moro- Amboseli

Tsavo - Malindi - Mombassa - Nairobi 

f 3350.-

s.lndbad Leenderweg 95, Postbus 2022, 
/';=>@nnrm<c:> 5600 CA EINDHOVEN, 
ll? 0 ~U"oiV 040 - 111444. 
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De laatste is, net als de Staten
Generaal, de Raad van State en de 
Kanselarij der Nederlandse Orden, een 
Hoog College van Staat. De 
voornaamste taak van de Rekenkamer 
is, toe te zien op de rechtmatigheid, en 
in toenemende mate ook de 
doelmatigheid van de uitgaven die de 
regering op grond van wetgeving heeft 
gedaan. 
De Rekenkamer rapporteert aan de 
Tweede Kamer. De Tweede Kamer 
benoemt in feite de leden van de 
Rekenkamer. Er is een Vaste 
Commissie die het contact met de 
Rekenkamer onderhoudt: de Vaste 
Commissie voor de Rijksuitgaven. 
Tot voor kort was het zo, dat 
kandidaten voor het lidmaatschap van 
de Rekenkamer, vóór de stemming 
over de vervulling van de vacature door 
de Tweede Kamer en na een 
voorselectie door de Rekenkamer zelf, 
hun opwachting kwamen maken bij 
enkele leden van de Vaste Commissie 
voor de Rijksuitgaven. Dat waren 
uitvoerige gesprekken onder vier ogen, 
waarin het vlees in de kuip vrij goed 
beoordeeld kon worden. 

De vorige commissievoorzitter heeft in 
zijn algemene dadendrang de grenzen 
tussen die twee Hoge Colleges van 
Staat, namelijk de uitgaven
controlerende Rekenkamer en de 
uitgavenvaststellende Tweede Kamer, 
steeds meer doen vervagen. Er vindt 
steeds meer overleg plaats over alles en 
nog wat. Een tijdje geleden heeft een 
speciale subcommissie van 
Rijksuitgaven een groot onderzoek 
uitgevoerd en een dik rapport 
gepubliceerd over een onderwerp dat, 
althans naar mijn smaak, eigenlijk 
meer tot de competentie van het Lange 

wij danken het aan de Verlichting van 
de 18de eeuw en in Nederland vooral 
ook aan de uitwerking van de 
Liberalen, met Thorbecke voorop - is 
de scheiding van machten. En 
scheiding van machten betekent 
scheiding van verantwoordelijkheden. 
Geleidelijk treden in het stelsel nieuwe 

' machten op - zoals sinds de tweede 
wereldoorlog de zogenaamde sociale 
partners - maar voor het principe 
maakt dat geen verschil. Overleg 
tussen die machten is noodzakelijk. 
Het kan doelmatig zijn en conflicten 
beperken. Voor vrijwel al die vormen 
van overleg bestaat dan ook een 
institutioneel kader. De term "gemeen 
overleg" is nog altijd gangbaar voor 
gedachtenwisseling tussen regering en 
Staten-Generaal. 

Maar als uiteindelijk al die 
verschillende verantwoordelijkheden 
van al die verschillende machten
staatkundige, semi-publieke en 
particuliere- niet duidelijk gescheiden 
blijven, verwatert het beleid, wordt het 
nemen van beslissingen en het 
doorhakken van knopen steeds 
moeilijker, én wordt de controlefunctie 
tot op het vel uitgehold. 
Everybody's business is nobody's 
business. 

Th. H.Joekes 
Lid van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

HAWAII 
17 dagen vanaf/2.800,

lnclusief retourvlucht 
Amsterdam-Honolulu en 

Hotelaccommodatie. 
Inlichtingen: 

South Pacific Tours 

HOTEL CORPORATION 
OF THE PACIFIC 

1 r~g~~gf~~~::~~::~t:~;ng ~:ha i 
~~~: Rijksuitgaven als zodanig alle f!Jiirlines :;:;:;:; 
I ~~~~1~:;:~:~~~~~;;;r~~;::~d., ORANJE NASSAULAAN 55 I 
~ algemeen gesprek veel moeilijker te 1075 AK AMSTERDAM :=:;:-;a 

~ beoordelen is dan onder vier ogen. TEL. 020- 644693* TELEX 15741 CSP-NL ~ 
[ Het grondbeginsel van de democratie - ~ 
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Koosjes Column 

De boze 
, Griek ... 

Voor de sociologen, psychologen, 
andragogen en àlle andere "ogen" 
onder ons, moet het Europees 
Parlement een verleidelijk kluifje zijn. 
De interactie of wel: het onderling 
menselijk gedoe, is in het quadraat, 
vergeleken bij andere 
mensenconcentraties. En dan bedoel ik 
niet eens het botsen der culturen . .. 
hoewel dat er misschien toch ook iets 
mee van doen heeft. 
Een verschijnsel waarvan ik eerst 
dacht dat het opmerken ervan aan mij 
lag, werd laatst bevestigd door een 
andere Nederlander waarmee ik een 
praatje maakte. Ja, het was hem 
opgevallen, mensen die je bijvoorbeeld 
in Luxemburg meent goed te kennen, 
zijn totaal andere types als je hen in 
S traalsburg ontmoet. Zij lopen anders, 
kleden zich anders, gedragen zich 
anders en vooral: zij spréken anders. 
Als ze al tegen je spreken, want ze 
hebben plotseling een 
gewichtigdoenerig waasje over zich 
gekregen, een nerveuze preoccupatie. 
Het kàn komen door hetfeit dat de 
plenaire vergaderingen van het 
Europees Parlement in Straatsburg 
plaatsvinden. De aanwezigheid van 
434 afgevaardigden moet z'n weerslag 
hebben daar waar hié'rarchie 
gemeengoed is. Het kàn klimatologisch 
te verklaren zijn. Straatsburg ligt in 
een rivierdal en de atmosfeer is er vaak 
drukkend. Het kàn,ja heus, ook komen 
door de niet meest ideale 
airconditioning in het zogenaamde 
"pa/ais". Daar zijn nog al wat klachten 
over. Na de Staatsburgweek gaan de 
meesten met dikke enkels en bolle 
voeten terug naar huis. 
Maar hoe het komt, komt het, wat mij 
het meest verbijstert is dat ik er zelf ook 

KoosjeEins 

niet vrij van ben! 

Over het algemeen nog al gemoedelijk, 
kan ik in Straatsburg wèrkelijk echt 
kwáád worden. 
Zoals die keer toen ik een 
zittingsdocument nodig had. 
In Luxemburg is dat mooi g(Çregeld. U 
weet, alle papieren verschijnen in 
zevenvoud, in zeven talen en zeven 
verschillende tinten. Het geeft de 
catacomben in Luxemburg waar ze 
zijn opgeslagen, een zonnig aanzien, al 
die kleuren helder verlicht. 
Vriendelijke mensen helpen je aan het 
gevraagde materiaal. 
Maar nu in Straatsburg! Ik stuitte op 
een groepje lieden van verschillende 
nationaliteiten die mij in het Duits 
vertelden dat ik iets onmogelijks vroeg. 
Ik heb ze toen, ook in het Duits, eens 
even verteld hoe ik over hen dacht en 
hoe goed waardeloos ze waren 
vergeleken bij hun perfecte collega's in 
Luxemburg. Ze volstonden er mee me 
peinzend aan te kijken. 
Ai ai! Twee weken later in Luxemburg, 
bewoog ik me neurié'nd door de zonnige 
papier kelders, op zoek naar iets 
speciaals. 
Er werd mij verteld dat ik dan door diè 
deur moest gaan, dáár warer. mensen 
die à/les wisten, à/les konden leveren. 
Ik stapte opgewekt naar binnen en 
verstarde, want daar stonden ze: m'n 
Duitstaligen uit Straatsburg! Dezelfde 
peinzende blik en de opmerking:" So, 
sind sie dal" Ze hadden dit moment 
verwacht. 
Het heeft me een halfuur gekost de 
lucht te zuiveren, gemoedelijk, u weet 
wel. Het lukte op die ene grote Griek 
na. Niet te vermurwen, jammer, hij lijkt 
nog op Omar Sharif ook ... 

In de Fr. MIDI (omg. Narbonnel op zonnig, privé landgoed (70 ha) met 
eigen fraai, privé zwembad enkele comfort., uitst.ingerichte WONIN
GEN TE HUUR (2-6 pers.) voor 10 juli en na 21 aug. U vindt er- naast 
zon, zee, bergen en bossen- stilte, rust en gemoedelijkheid in een ge
zeil. sfeer. Uitst. ref. 
Tel. (ned. taal) 09-336797031 7 of schr. aan Ton Mulder Krijthe, ,.La 
Figuère", 34220 St. Pons. 
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"Fijn datje terug bent, Len!" 
Met deze woorden omhelsde Nel! Ginjaar
Maas onlangs haar oud- en toekomstige 
collega in de Tweede Kamer, drs. Len Rempt
H almmans de Jongh. 
Len zag vorigjaar op de avond van de 
verkiezingen, staande in het Casino in Den 
Bosch, te elfder ure haar kamerzetel van het 
beeldscherm verdwijnen. Minder dan duizend 
stemmen te weinig maakten haar voorlopig tot 
oud-Kamerlid. Haar zoon, die in eengroep 
jongeren elders stond, zei een reeks van zeer 
hartige termen, waarover Len de dag na de 
verkiezingen -het voorval vertellend- zei: "Ze 
zullen hem wel een geèitgageerdjongetje 
hebben gevonden!" 

Op die 26ste mei had ze zelf óók nog 
het gevoel van: 'All in the game.' "Pas 
toen Tweede-Kamervoorzitter Dolman 
van de scheidende Kamerleden 
afscheid nam en mij typeerde als het 
151-ste Kamerlid, kreeg ik een katterig 
gevoel.'' 
Voor de Wassenaarse econome was het 
het geen reden om thuis te gaan zitten 
wachten. 
"Er moest bij de stuurgroep 
Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid nog iemand komen, die 
vrouw en liberaal was, die tevens iets 
wist van milieu, van energie, van 
consumentenzaken en die ook 
contacten had met de 
vrouwenorganisaties." 
Deze schets kwam praktisch overeen 
met Len's bezigheden in het parlement. 
Bovendien was zij een aantaljaren 
voorzitter geweest van de Nederlandse 
Vereniging voor Vrouwenbelangen en 
de Nederlandse Vrouwenraad (een 
samenwerkingsverband van 50 
vrouwen- en andere organisaties). Vice
fractievoorzitter Koos Rietkerk droeg 
haar vóór. Daarna volgde een gesprek 
met de voorzitter van de 
Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid.jhr. mr. Mauk de Brauw. 
Het zou overdreven zijn te zeggen dat 
ze elkaar niet kenden. In de tijd dat Len 
Rempt voorzitter was van de VVD 

afdeling Wassenaar was De Bra uw nog 
lid. 
Er lag één dilemma. Len liet er geen 
twijfel over bestaan dat zij, indien er 
een plaats vrij kwam, terug zou gaan 
naar de Tweede Kamer en vorigjaar 
juni stond nog geheel niet vast of de 
VVD in de regering zou komen of eruit 
zou vallen. Demissionair minister drs. 
Gijs van Aardenne accepteerde dit 
gegeven. Ook De Bra uw en de overige 
leden van de stuurgroep deden dat. Zo 
werden alle 9leden gelijk geïnstalleerd. 
"Eigenlijk kwam ik terecht in mijn 
eigen portefeuille. Mijn kennis op 
energiegebied is geweldig uitgebreid. 
Bovendien was de beleidsmatige en 
organisatorische kant van dit werk 
voor mij geheel nieuw. Ik heb mee 
kunnen werken aan de opzet van het 
apparaat. Ook is het beeld klaar hóe de 
discussie moet gaan lopen en zijn we 
het eens over de grote lijnen waarlangs 
wij de publiciteit zullen voeren.'' 
Len zat in drie werkgroepen van de 
stuurgroep. Bij haar vertrek is de 
subsidie-toewijzing afgerond. 
"Ik zou het graag nog een paar 
maanden combineren, maar voor mijn 
opvolger of opvolgster- ik hoop dat het 
een vrouw wordt- is het nu nog leuk om 
wat méé op te bouwen. Ik ga weg zodra 
er een nieuwe opvolg(st)er van liberale 
huize is.'' 

14 

Jammer 

Hoe blij Len Rempt met haar 
terugkomst in de Kamer ook is, ze 
vindt hetjammer dat zij nooit het 
fractievoorzitterschap van Hans 
Wiegel heeft mogen meemaken. Zij 
kende Wiegel als hoofd- en dagelijks 
bestuurslid. Toen zij Kamerlid werd, 
was Wiegel minister. Len's weg naar 
het parlement wordt vrijgemaakt door 
het vertrek van Wiegel naar Friesland. 
Dat is de enige domper op haar 
vreugde over haar terugkeer naar de 
Kamer. 
Ook de vorige periode kwam zij pas 
later in de Kamer. Ze moest wachten 
tot Cees Berkhouwer naar het 
Europees parlement ging. "Ik kreeg 
toen geen echte portefeuille. Het was 
een stukje Buitenlandse Zaken en een 
beetje van dit en van dat. Op geen enkel 
gebied was ik eerste woordvoerder. Nu 
ligt het wat anders. Hans had 
weliswaar geen portefeuille, maar Ed 
wél. Er zal wel zo iets van een 
herverdeling of ruiling komen. 
Bovendien kom ik nu niet groen in de 
Kamer, maar heb ik twee jaar ervaring. 
Men weet nu wat men aan mij heeft." 

Reny Dijkman 

~ 



Verkieze-· 
lijkheden 
Leuk dat u zo direct 
reageerde op de vraag om 
markante gebeurtenissen 
rond de verkiezingen 
naar V. en D.te sturen! 
Hieronder volgt een 
bloemlezing. 

Wiegel had gelijk 

Bij de laatste 
Statenverkiezingscampagne te 
Leeuwarden waren mijn vrouw 
en ik getuige van het geweldig 
succes dat de heer Wiegel daar 
oogstte. Wat een verschil met de 
bijeenkomst in het beursgebouw 
in Leeuwarden in 1972 waar 
toen 1100 mensen het debat Den 
Uyl- Wiegel volgden. Toen na de 
preek van Den Uyl de heer 
Wiegel hem duidelijk maakte 
dat hij met zijn program aan het 
potverteren ging werd hij door 
80 % van de toehoorders met 
boe-geroep bejegend. Tóch heeft 
Wiegel gelijk gekregen. En 
daarom deed ons deze 

Welkom 

Vrienden 

Na een drukke tijd ben ik door de overige bestuursleden ontheven van 
alle taken die betrekking hebben op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.1k kan u verzekeren dat het erg aan mijn 
hart gaat, maar ze hebben gelijk. Op 15 maart kreeg ik nl. een auto
ongeval. De auto was totallossen ik een beetje. De belangstelling en 
hulp die ik heb ondervonden van de VVd-afd. Zuidhorn, de 
kamercentrale en ondercentrale was geweldig! 
De spreuk: "Je beste vrienden zitten bij de VVD" komt hier goed tot 
uiting. 
Eén van de dames van de organisatie" Vrouwen in de VVD" heeft een 
lijst samengesteld van dames die mij na het vertrek van de gezinshulp om 
twee uur beurtelings komen helpen. Dat gebeurt nu al vier weken. Als u 
daarbij bedenkt dat onze boerderij ± 3 kilometer buiten het dorp ligt en 
de dames telkens opgewekt komen aangefietst, kunt u zich voorstellen 
dat ik me zo blij van binnen voel dat ik daar geen woorden voor heb. 
Eigenlijk hoort dit heel normaal te zijn, maar je hoort zo vaak anders. 
Zelfhelp ik ook waar nodig is, maar nu ik aan de andere kant van de 
lijn kwam te staan en er staan zoveel mensen voor je klaar, wil ik u deze 
gebeurtenis (in de voor allen toch al drukke verkiezingstijd) niet 
onthouden. 

overwinning zo goed. 
Ik ben 81 jaar en ik hoop nog te 
beleven dat Wiegel Minister
President wordt. Doe hem vooral 
de groeten van 

G. enJ. Vleeshouwer 
te Gorredijk 

C. Hes-Kroon te Zuidhorn 

Kritiek 

Toen ik van het stemmen tellen thuiskwam op 24 maart vond ik mijn 
man voor de televisie in dezelfde hoera-stemming als ik. Het ging prima 
en in Bussum was het een ware happening. Binnen vijf minuten waren 
we op weg. Bij aankomst in 't Spant hoorden wij:" Wie-gel" ... " Wie
gel". Hans Wiegel was juist voor ons gearriveerd. Hij ontving een ware 
ovatie. Na enige woorden te hebben gesproken en eent.v.-interview te 
hebben gegeven gingHans dóór op zegetocht. Tijdens dat interview zag 
ik een bekende stadsgenoot. Carry van de propagandacommissie mocht 
hem gelijk als VVD-lid noteren. 

Rond luilf--.".".t~n 
oru/ere heerziJn stembiQet op het 
Apeldoorns stembunau in 
Ontvtl.ng$t.JkCOIItrOker opdat 
moment het kinersregisteren 
z.eg: Het:ft uaw 1!1'011W ni« 
meegebJ'GCht? A11tWtK»'d: ,,Mfln 
•rouw komt niet ltt!mmen. Ze 
ziet het niet meer ~n!'' 
Waaropikrttplit:eeJvlemet: ,,Dat 
is nietftd#, Wllnt dttn kan ze 
laterook,.. kritiek hebben. .. 
Yi/f1'00r z.nen komt een oude 
dame amechtigblnnenltollen: 
,,Mfln mtm·lfaût geze,ddtlt er 
op dit stembui'eau.een mevrouw 
z.it, die 110rul dtzt ik ulch moest 
gcum. Dus beffik111!tlar 
gekomen." ' 
Waar z.e op he~ gestemd weet 
ik ui:tet'atud "met. 

Vanaf hier: welkom bij de VVD en speciaal bij de afdeling Weesp. 

Map van Arnhem-van Geyn te Weesp 
Mew. G. A. L.K. te ApelclofJrn 
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Libertijn 

Na circa tweejaar lidmaatschap van de VVD-Amsterdam besloot ik om 
naar de Libertijn te gaan om daar de uitslagen van de Provinciale
Statenverkiezingen bij te wonen. 
Op de heenweg gidste ik een verdwaalde Engelsman met mijn auto naar 
het Centraal Station- een beetje "Holland-promotion" is natuurlijk 
nooit weg. 
Wie schetste mijn verbazing toen ik zonder benzine kwam te staan? Ik 
kon niet anders doen dan de Engelsman met een 'sorry, no petrol; ju st 
straight ahead ... 'etc. naar het station verwijzen. 
Toen ik eindelijk de Libertijn bereikte en bij de bar vroeg "Is er boven 
ook nog een ruimte?" antwoordde de dame in kwestie: "Je weet toch wel 
waar je bént, hè?" 
Hoe dan ook een onvergetelijke avond. 

Wanhoop 

Een oude dame komt binnen op 
het stembureau in Apeldoorn. Ze 
krijgt een stembiljet, blijft een 
hele tijd in het hokje en komt dan 
met het stembiljet in wanhoop 
terug: "U moet me helpen. Ik 
kan Van Agt niet vinden (dit 
waren de Statenverkiezingen), 
op wie moet ik dan stemmen?" 

Mevr. G. A. L.K. te Apeldoorn 

Jeanine K. te Amsterdam 

De baas 

Mijn schoondochter ging 
's morgens naar het stembureau 
met haar 6-jarige zoon Robert
Jan. Toen ze het formulier had 
ingevuld en in de bus 
deponeerde, riep zoonlief: "En 
wordt nu de VVD de baas 
mam?" 

J. Albers-Minekes te Huizen 

Oproep 

Een heer wenst bij binnenkomst 
van het stembureau zijn 
oproepkaart afte geven. Tot 
grote hilariteit van hemzelf en de 
mensen achter de tafel bleek dat 
hij een erop gelijkende kaart 
voor een röntgenologisch 
onderzoek aan de voorzitter van 
het stembureau overhandigde. 

E.G. S. te Vroomshoop 

Aan]Jlakbi{jetten 
~. -\ ; ' ·' 

Bü het opplakken van VVD
aanplakbiljetten op de 
gemeentefüke publikatû!horden, 
waren die al voorzien van PwJA.
en CDA .:bi(Jetteil. We plakten de 
VVD-qfflthé9 er du$ keurig 
naa9t. Een t100rbijgangerrn~rkte 
goedkeurend op:" TochJUn dat . 
jullie dat voor.degemeente zo 
keurig naàStelkaarplakken;:Zo 
netjes-is het n()g n(H)itgewu9ten 
als je nog,toewllllgeenpaart !c 

biljett~:n van de PvdA. .qvytr /!.ebt, 
dan wil ik die graag thuis voór 
mijn raam h(l!lg,n ... . 

E. Gouma-Schoonderbeek 
· te vroom9hooJr 

Route 

Woensdag 24 maart. Na mijn 
burgerlijke (stem)plicht te 
hebben vervuld naar het dorp 
voor wat boodschappen. Volg 
ter afwisseling een andere route. 
Zie onderweg een dame het huis 

. :::·. uitkomen met een aangelijnd 
·.·.·.·. hondje. Hondje wil subiet links 

Jl,i ~2~ff~gf:f:' mkt l~~ 
~~~~~~~~~ ~J;e~::;:!e:t ~ee~~~oie _!_:. .... :··i_ ... =._ ..... =~~ .. _ .... ==_=l_ .. = ... ·=·.: 

: 
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Affiches 

Het onderstaande slaat niet op 
de laatste verkiezingen, maar op 
die van 1977 voor de Tweede 
Kamer. Ons dorp had veel 
PvdA-aanhang. Op de 
plakkaten aan de binnenkant 
van de ramen stond vermeld: 
Kies de Minister-President. Met 
daaronder een verjongde foto 
van J. M. den U. te B. 
Een onverlaat heeft midden in de 
nacht over al deze plakkaten aan 
de buitenkant een grote foto van 
de heer Wiegel geplakt. Er 
ontstond grote hilariteit in het 
dorp. Vooral doordat sommige 
mensen niet door hadden wat 
voor foto aan de buitenkant op 
hun raam zat. 
Dat de heer Wiegel toen (nog) 
niet Minister-President is 
geworden, heeft in ieder geval 
niet aan die plakker gelegen. 

''Ol-I, U 'Zit! EO( 'Z_Ó "PfEl..ll~ ui'r; U l-IOEF 11<. NI~IE 
"Z~E:t-1 'Dt:\T U VVD MO!::I S'TE"MMBJ .t• 

R. R. van Calker te Balkbrug 

De afgebeelde super-kubus was een idee van de Propaganda-commissie 
Maarn-Maarsbergen. Een idee voor anderen??? 

J7erkiézingsqórzchegebruik 
Mijn naam is Gré van Voorden. 
Ik woon in een bejaardentehuis 
waar de zijgangen ondanks de 
dag-en-nacht brandende tl
buisjes donker zijn. De 
naambordjes zijn onleesbaar en 
sleutelgaten niet zichtbaar. Ik 
heb toen een affiche op mijn deur 
geplakt 
Van 
Voor-
Den 
Daarboven heb ik vermeld: 
"Wilt u óók zo'n duidelijk 
naambord in deze duistere 
gang?" 
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Reny Dijkman 

Eén keer in de vier jaar speelt 
de landelijke politiek een 
ondergeschikte rol ten 
opzichte van de lokale, komt 
het eigen karakter van de 
gemeenten eindelijk aan bod. 

Datismetde 
raadsverkiezingen. Kan men 
in de grotere steden nog in 
betrekkelijke anonimiteit met 
de gemeenteraadsleden leven, 
voor de kleinere vlekken op de 
landkaart gaat dat zéker niet 
op. Bij gemeentelijke 
verkiezingen zijn het de 
plaatselijke werkers inet hun 
eigen inzet voor hun gemeente 
die de uitslag bepalen, zijn het 
de verdiensten van die mensen 
die zwaar tellen bij de 
stembus-uitslag. 

Het vlot in de Kreek bij Axel 

Zeeland maakt zich sterk voor 
gemeenteraadsverkiezingen 
Ik reisde naar Zeeland om met een 
aantal van hen te praten. Waaromjuist 
Zeeland? Omdat deze provincie met 
haar 340.000 inwoners landelijk het 
slechtst bedeeld is met politici. Noch in 
de Tweede noch in de Eerste Kamer 
heeft Zeeland op dit ogenblik een 
vertegenwoordiger. De immer actieve 
Jan de Voogd, oud-Tweede-Kamerlid, 
thans kandidaat G.S.-lid Zeeland, viel 
in de nek-aan-nekrace gedurende de 
laatste landelijke verkiezingen af voor 
een direct te accepteren Kamerzetel. 
Zeker niet vanwege ondeskundigheid, 
maar door de handicap dat hij slechts 
de steun van een qua inwonertal kleine 
provincie kon inzetten tegenover de 

dichter bevolkte kamercentrales. Het 
huidige Kamercentralebestuur gordt 
zich dan ook nu al voor de strijd bij de 
volgende Kamerverkiezingen. Dan 
móet er weer een Zeeuw in die Kamer! 
Maar nu de gemeenten! 

Derneester 

In het 12.000 inwoners tellende Axel in 
Zeeuws-Vlaanderen kan men niet om 
de VVD heen. Binnen anderhalfjaar 
groeide het aantalleden van 52 naar 
80. Er zit een actiefbestuur van negen 
man, bovendien beschikt men over een 

\ 
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uiterst actieve plakploeg. Piet Apers, 
wethouder te Axel, geniet een uiterst 
grote bekendheid. Jarenlang gafhij les 
en menig niet VVD-stemmer heeft wél 
zijn affiches voor het raam hangen, 
want de meester laatje niet vallen. 
Het liberale café "In 't Chàlet" te Axel 
wordt regelmatig bevolkt door mensen 
die iets vóór en mét die VVD willen 
doen. Tussen fractie en achterban is 
intensief contact. En onder een pilsje 
ontstaan soms mooie ideeën over hóe 
nou die partij weer eens ludiek naar 
buiten te brengen. Zoals vorig jaar. 
Peter van der Spa kan het nog sjeuïg 
vertellen: "In die verkiezingstijd 
besloten we een vlot te bouwen voor de 

tiCt!CI~tiCtltidC!C~Q Cl Cl cccc~~dClC! c cc CCCCCCC!HHl--c titiC!c;: tir:ICCCClttltld~ClCtiC c~:cc:c~cc~o~:oc:cc~gcgi8QQC'QC[CJCOCOCCCtiC-



: : 

Piet Dekker met de 
derde energie-nota 
(Chris Nijssen, 
H einkenszand) 

grote Kreek. Het was stevig opgezet, 
des Mariniers eigen, daarop plakten we 
de grootste affiche van de VVD. 
's Nachts zijn we met een rubber bootje 
dat vlot naar het midden van de Kreek 
gaan verplaatsen, vanaf de kant 
begeleid door lichtsignalen. Het vlot lag 
daar zwierig in de wind, verankerd in 
de kreek. Dat was maandagnacht. Tot 
vrijdag hadden we de volle glorie met 
die prachtige blikvanger. Toen was het 
"de tegenpartij" genoeg. "Jongens we 
moeten die lui van de VVD een hak 
zetten!" In de duisternis plakte de 
PvdA een affiche over ons biljet. We 
zijn toen met een lekke boot na wat 
pilsjes diezelfde nacht wéér naar het 
vlot gegaan. We hebben weer een 
VVD-biljet over dat van de PvdA 
geplakt en we zaten op de terugweg tot 
ons knieën in het water. Zeiknat waren 
we! De volgende ochtend was het een 
genoegen om de PvdA wat verbijsterd 
te zien wandelen langs de Kreek. Ze 
zijn verder van dat vlot gebleven ... " 
Ook dit jaar, zo heb ik begrepen, zal 
Axel weer met de nodige inventiviteit te 
werk gaan. 
In het veel stedelijker Terneuzen, de 
derde haven van Nederland, schetst 
wethouder drs. Aad Doorduyn 
(financiën) de problemen van deze 
specifieke havenstad. "In ons program 
ligt een sterk accent op de vernieuwing 
van de binnenstad. We hebben ons 
sterk gemaakt en zullen dat blijven 
doen voor de ligplaatsen van de 
binnenschepen en de positie van de 
binnenschippers. Die ligplaatsen 
komen regelmatig ter discussie en wij 
blijven voor handhaving. Ze zijn 
belangrijk voor het karakter en het 
beeld van Terneuzen. 
We zijn er allang vanaf gestapt om 
leuke dingen te beloven, die 
onbetaalbaar zijn. Je moet realistisch 
blijven. De subsidies nemen af. 
Verdelingen zullen herzien moeten 
worden. Dat ergert me hier soms in de 
PvdA. Men praat óver de arbeiders, 
maar men maakt zich alleen sterk voor 
de zgn. zachte sector. Bij de 
buurthuisvoorzieningen e.d. vraag ik 
me regelmatig af: Willen de mensen dat 
nou? Vaak hebben ze er alleen maar 
last van. De PvdA overziet niet de 

Piet Dekker, 
de centimeterman 

Piet Dekker, raadslid te Borsele, heeft openlijk de oorlog verklaard aan de 
centimetersdikke rapporten, waar hij zich doorheen moet worstelen. Hij 
haalde daarmee ruimschoots de kindelijke bladen. 
Zijn verhaal: "In 1970 bij de gemeentelijke herindeling Zuid-Beveland ben 
ik in de gemeenteraad gekomen. Met mijn 50 jaar was ik op raadsgebied 
echt groen. In datjaar werden de raadsleden voor het eerst op politieke 
kleur benoemd. Daarnaast heb je nog je volledige dagtaak." Piet is 
landbouwer. Hij bewoont een prachtige, oude boerderij midden in het land 
van Borsele. "De ergernis over die dikke rapporten is geleidelijk gekomen. 
De kiem is, dat bepaalde partijen steeds vaker vragen om een notaatje, een 
rapport over zus-of-zo. Als je dan het rendement van al die rapporten ziet, 
is het bedroevend slecht. Ik heb nooit snelleren lezen. Eigenlijk zouden alle 
raadsleden daar een cursus in moeten volgen. 
Bij het schrijven van mijn inbreng bij de algemene beschouwingen 1982 heb 
ik veertien dagen lopen filosoferen. Toen heb ik gezegd dat rapporten dikker 
dan één centimeter door mij niet meer gelezen werden. Hij toont twee fors 
uit de kluiten gegroeide rapporten. Het één is: "Ingekomen 
bezwaarschriften tegen het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied 
gemeente Borsele"; het ander- zie foto- de derde energienota. 
Piet Dekker heeft zich bij de komende verkiezingen voor een vierde en 
(voorlopig) onverkiesbare plaats op de lijst Borsele laten strikken. "Ik ben 
met veel vreugde raadslid geweest. We hebben een goeie achterban en ik heb 
goeie opvolgers. Ik ben ervan overtuigd dat besturen door vitale en 
energieke mensen moet gebeuren, die midden in de maatschappij staan." 
Wat de rapporten betreft: "Als ze een gewoon raadslid in plaats van 
rapporten conclusies sturen, is dat genoeg. Ik heb veel reacties gekregen. 
Met name uit de ambtenarenwereld. Ze waren praktisch allemaal positief." 

consequenties van het door haar 
gewenste subsidiebeleid. Dat komt 
vaak neer op eenmalig 
sinterklaasspelen. 
Neem het theater hier. We zijn best 
bereid om geld te stoppen in een goed 
cultureel programma, maar we vinden 
datje in een plaats als Terneuzen niet te 
veel experimentele stukken voor 15 of 
20 geïnteresseerden moet laten 
opvoeren voor een zaalcapaciteit van 
450 man. Je moet mét dat theater een 
flinke doorsnee bereiken." 
Zorgen heeft hij ook over het beheer 
van het recreatieschap "De 
Braakman" dat slecht wordt 
geëxploiteerd en waarvan de resterende 
kosten veel te hoog zijn. Een gebied 
waar de Terneuzenaren zélfvaak 
komen. 

Haven 

Nieuweling op de raadslijst is Pierre 
Eijsakkers. Hij geniet grote bekendheid 

: : 

als commentator bij de wielersport, een 
gebektbeid die hij ook benut op 
bruiloften en partijen. Pierre: "We 
moeten de Terneuzenaar bewust gaan 
maken van die haven. Een groot deel 
van de bevolking leeft ervan. We 
hébben dat water, maar soms lijkt het 
wel of we hetjammer vinden. Vorigjaar 
hebben we hier havenfeesten gevierd. 
Die hebben praktisch geen cent gekost 
en het is enorm druk geweest. Ik vind 
het gemeentelijk acquisitiebeleid (meer 
schepen, meer activiteiten rond die 
haven) onder nul! Als je kijkt naar de 
havenactiviteiten van Gent en van 
Vlissingen dan neem ik daar mijn pet 
vooraf." 

Water 

"Zeeland heeft wat veel water," zegt 
mevrouw J. L. Niemantsverdriet
Leenheer, ondervoorzitter van het 
kamercentralebestuur te Zeeland. Een 
eufemistische opmerking uit haar 
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mond. Ze heeft twee uur moeten reizen 
vanuit Haamstede om de dagelijkse 
bestuursvergadering van de kc
Zeeland in Sluis bij te kunnen wonen. 
Voor deze ene keer wordt nl. in het 
prachtige 13de-eeuwse, na de oorlog 
weer herbouwde, stadhuis in Sluis 
vergaderd. Dit, onder voorzitterschap 
van mr. J. J. P.M. Asselbergs, 
burgemeester van Sluis. De agenda is 
fors. Het pas deels vernieuwde bestuur 
werpt zich zwaar op de 
Zeelandpromotion. Het wegvallen van 
een deskundige Zeeuw als Jan de 
Voogd uit de Tweede Kamer is hen een 
doorn in het oog. Zeker geen feit om in 
te berusten, maar veeleer al een start 
voor de volgende landelijke 
verkiezingen. Het bestuur heeft 
bemiddeld bij de diverse perikelen rond 
de samenstelling van de 
gemeenteraadslijsten en kijkt met enige 
voldoening terug op de afloop in één 
gemeente waar de gemoederen zéér 
verhit waren, maar waar het 
desondanks niet tot afsplitsing is 
gekomen. 
En hoe gaan zij Nijpels ontvangen in 
Zierikzee op 7 mei? Het is zijn eerste 
spreekbeurt als politiek leider. Zeeland 
heeft een onverwachte primeur! Het 
bestuur praat verder over een nieuwe 
taakverdeling en het inspelen op het 
politiek gebeuren. 

Winkels 

In Sluis zijn de winkels van 9 tot 9 en 
ook op zondag open. Wethouder J. J. 
du F ossé en de voorzitter van de 
onderafdeling Sluis, J. Scheerers, trefik 
na een korte wandeling over de 
kasseien in het achterdeel van een grote 
textielzaak. Sluis gaat niet alleen 
gebukt onder de achteruitgang van de 
economie, maar ook onder het klappen 
van de Belgische franc. Het stadje telt 

140 middenstanders op 2400 inwoners. 
Het is geheel op de handel gericht. Met 
die winkels trekken ze 20 tot 30.000 
Belgen. Dat bezoek van die Belgen 
loopt nu terug. Zeker na de instelling 
van een prijzenstop in België. "Nu 
moeten we afwachten wat de inflatie in 
België gaat doen". Du Fossé is er al16 
jaar wethouder. Hij heeft de overstap 
van de partij Gemeentebelangen naar 
de VVD meegemaakt. Was in 1970 de 
PvdA daar nog de grootste partij. Nu is 
het het CDA op de voet gevolgd door 
de VVD. 

"Sluis is in de oorlog voor 90% 
verwoest. We hebben alles weer zelf 
opgebouwd," vertelt Scheerers. "De 
Sluizenaren zijn gewend hard te 
werken en niet de hand op te houden." 
In de winkel zijn alle artikelen dubbel 
geprijsd, in francs en in guldens. 

Nuchterheid 

Jaap Hennekey, voorzitter van de 
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In de haven van Breskens v.l.n.r. Kees 
Pilaar L.P.C., Jack Asselbergs 
voorzitter kc-Zeeland, Jaap Hennekey, 
voorzitter afd. West Zeeuws eh 
Vlaanderen, A drie Rosendaal, 
kandidaat-raadslid, Jan de Ridder, 
lijsttrekker voor Aardenburg en Henk 
Tijdens, secretaris kc-Zeeland. (foto 
Nicolai) 

afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen, 
tevens VVD-statenlid, benadert de 
Zeeuwse problematiek met de 
nuchterheid Zeeuwen eigen. Hij is de 
man die speelt op wat mogelijk is, die 
geen overtrokken verwachtingen 
koestert. De afdeling bestrijkt 
Oostburg (I 8.000), Sluis (3000) en 
Aardenburg ( 4000 inwoners). Het 
merendeel van de bevolking is 
werkzaam in de landbouw, de recreatie 
of in de Kanaalzone van Terneuzen of 
het Sloegebied. Vorigjaar bij de 
landelijke verkiezingen bracht men een 
verkiezingskrant uit waarop men het 
bestond aan de buitenkant het woord 
"VVD" te weren. "Onze ervaring met 
dergelijke propaganda heeft ons geleerd 
dat de mensen die VVD stemmen en de 
twijfelaars het wél bekijken, maar dat 
anderen die er niet over peinzen om 
VVD te stemmen, het weggooien." 
Veel opvallender dan dit is voor mij, 
Haagse, het gegeven dat men in de 
krant voor de landelijke politiek slechts 
een bescheiden plaats heeft ingeruimd 
en dat de regionale VVD-ers trekkers 

Het dagelijks bestuur van de KC
Zeeland bijeen in het stadhuis van 
Sluis 
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Het oud- VVD-Tweede
Kamerlid en thans kandidaat
C.S.-lid Zeeland, Jan de Voogd 
zond de volgende 

Aandachtspunten 
Zeeland 

- De concept-overeenkomst 
Westersehelde-oeververbinding 
is op 1 mei 1981 aanvaard. Nu, 
eenjaar later, is de definitieve 
overeenkomst nog niet ter 
ondertekening aangeboden. Wél 
heeft minister Zeevalking een 
herprognose verkeersaanbod 
bevolen; 
- de mondelinge toezegging 
door min. Zeevalking voor de 
toestemming van de bouw van 
een derde dubbeldeks veerboot 
voor het veer Vlissingen -
Breskens staat nog steeds niet 
zwart op wit; 
- de bezuinigingen (uitstel) van 
werken "achterin" de 
Oostersehel de, alsmede het 
temporiseren van het werk aan 
de zeedijken Westersehelde zijn 
niet acceptabel; 
- de woningtoewij zing aan 
Zeeland is voor 1982 gehalveerd 
tot 1500 woningen t.b.v. extra 
toewijzingen aan de grote 
steden. De werkgelegenheid in 
de bouw in Zeeland is bijzonder 
slecht; 
- hoe staat het met de plannen 
voor de aanleg van een 
Westersehelde-walradarketen 
met oog op de onveiligheid van 
de Westersehelde? 
- hoe zijn de vooruitzichten van 
de ketelbouw van RS V in 
Vlissingen? 
- welke aandacht krijgen de 
financië7e problemen van de 
grensarbeiders in Zeeuws 
Vlaanderen i.v.m. de devaluatie 
van de Belgischefranc? 

zijn voor de landelijke verkiezingen. Er 
is duidelijk méér dan water dat Zeeland 
van Den Haag scheidt. 
Jaap Hennekey vervolgt: "Ondanks de 
neutrale buitenkant was de 
middenstand vorigjaar toch moeilijk 
tot adverteren te brengen vanwege de 
directe relatie met de VVD. Nu is men 
door die angst heen en kunnen we een 
mooie krant maken van 12 pagina's. 
We houden er zelfs wat op over voor 
andere acties." 
's Avonds krijg ik de dummie te zien. 
Ontwerper Piet van Duin heeft zich 
met de Propagandacommissie te pletter 
geploeterd op de gezamenlijke 
presentatie van de kandidaten van 
Oostburg, Sluis en Aarden burg. 
Normaal zit hij in de textiel, maar in dit 
project steekt hij tijd, mankracht en 
geld. Ze hebben nog een aantal 
grandioze verkiezingstrekkers liggen 
voor de komende raadsverkiezingen, 
maar daar ga ik nu niet over schrijven, 
want daarmee breng je andere partijen 
ook maar op gedachten. 
De nieuwe lijsttrekker voor 
Aarden burg, Jan de Ridder, ziet de 
komende campagne met vertrouwen 
tegemoet. "Iedereen werkt keihard mee 
om die VVD van de grond te krijgen. 
Voor mij is het nadeel dat ik een beetje 
in een vicieuze cirkel zit. Je moetje 
eigenlijk éérst kunnen bewijzen in de 
gemeenteraad om veel stemmen te 
krijgen en dat heb ik nog niet kunnen 
doen." 

Succes 

Het bovenstaande verhaal kon alleen 
maar tot stand komen dankzij de 
voortreffelijke organisatie van het KC
bestuur Zeeland in de persoon van 
Henk Tijdens. De gastvrijheid was 
fantastisch! Het aantal mensen dat 
bereid was tijd voor me te maken té 
groot om allen aan het woord te laten 
komen. 
In Zeeland, vooral in Sluis, werkt men 
met de slogan: "Zorg dat u de boot niet 
mist, kies daarom VVD ... " Zo'n 
spreuk krijg je landelijk niet toegereikt, 
want alleen Zeeland heeft wat veel 
water. 

Rectificatie: 
VVD-ers, die lid willen worden 
van de Liberale Internationale 
kunnen dat door f25,- te 
storten op gironummer 1844, 
Pierson, Heldring en Pierson 
N. V., Korte Vijverberg 2 te Den 
Haag t.n.v. de "Liberale 
Internationale Groep 
Nederland" ofhet banknummer 
246026413. De penningmeester 
is drs L. van Leeuwen. 

AVRO enquête: 
"Nijpels haalt 
stemmenweg 
bij D'66 en CDA" 
Meteen na het bekend worden 
van de naam van de opvolger 
van Hans Wiegelliet de AVRO 
door Lagendijk een onderzoek 
verrichten naar de mening over 
EdNijpels. 
Volgens Lagendijk zou slechts 
I %van de VVD-kiezers Ed 
Nijpels een "minder goede keus" 
vinden. 66 % spreekt over "een 
goede keus" en 3 3 % heeft nog 
geen oordeel. 
Onder alle ondervraagden blijkt 
dat 8 % zegt dat de kans om nu 
op de VVD te gaan stemmen 
door de keuze van Ed Nijpels tot 
leider is toegenomen, terwijl 
slechts 5 % van de VVD-kiezers 
zegt dat die kans is afgenomen. 
Het meest toegenomen is die 
kans bij D'66-stemmers (12 %) 
en CDA-stemmers(IO %). 

(H.K.) 
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Pol de Beer: "Van Dam weigert één poot uit 
te steken voor de eigen woningbezitter" 

Door de gestegen rentes zijn veel 
mensen met een hypotheek in 
moeilijkheden gekomen. Voor 
fractiespecialist Pol de Beer was dat in 
het verleden al twee keer aanleiding om 
voor de belangen van deze 
huiseigenaren op te komen. 
Dat gebeurde nu opnieuw. Hij trok in 
1980 voor het eerst aan de bel op een 
moment dat de rentes fors stegen. Via 
mondelinge vragen kwam De Beer met 
suggesties om de gedupeerde mensen te 
helpen. In eerste instantie reageerde het 
-toenmalige- Kabinet vrij positief, een 
jaar later was men veel minder 
enthousiast. 
Bij het laatste debat over de 
Volkshuisvesting kwam D'66 ineens 
met een motie over dit punt. Pol de 
Beer: "Heel typisch dat men daarmee 
kwam zonder van te voren ook maar 
even met de VVD te overleggen, terwijl 
men toch wist dat dit een onderwerp 
was, dat al twee keer door de VVD 
naar voren was gebracht. Mijn eerste 
reactie was dan ook dat ik het aardiger 
had gevonden wanneer D'66 deze 
motie aan de VVD mede ter 
ondertekening had aangeboden." 

Kamermeerderheid 

In die motie werd gepleit voor een 
oplossing voor de meest schrijnende 
gevallen. In totaal zou de uitvoering 
van deze motie zo'n kleine I 0 miljoen 
gaan kosten, maar op een begroting 
van in totaal 11 miljard zou een 
dergelijk bedrag toch gevonden kunnen 
worden. 
De meerderheid van de Kamer dacht er 
precies zo over, alleen de PvdA en klein 
links waren tegen. Vrij snel na het 
aannemen van deze motie liet minister 
Van Dam (PvdA) per brief aan de 
Kamer weten dat hij niet veel voelde 
voor uitvoering ervan. 
Meteen nadat die briefbinnenkwam 
was het Pol de Beer weer die als eerste 
op het katheder klom om hierover een 
debat aan te vragen. 
Dat debat is er gekomen. Daarbij stelde 
Pol de Beer nog eens duidelijk dat de 
regering altijd het eigen woningbezit 
heeft gepropagandeerd, dan moet men 

nu ook de mensen te hulp schieten die 
aan deze oproep gehoor hebben 
gegeven. Bovendien is het rechtvaardig 
tegenover huurders die in vergelijkbare 
situaties wel op hulp mogen rekenen. 
En in het regeeraccoord staat dat er een 
gelijkwaardige behandeling moet 
komen tussen huurders en kopers. Pol 
de Beer: "Laten we niet vergeten dat 
hier ook een enorm stuk 
werkgelegenheid mee is gediend. 
Niemand zal het zijn ontgaan dat de 
hele koopsector de laatste tijd 
behoorlijk is ingestort." 

Slecht minister 

Toch bleefVan Dam bij zijn afwijzing 
en dat leverde hem een fiks conflict op 
met de Tweede Kamer. 
Pol de Beer: "Het is volstrekt duidelijk 

Ed Nijpels: 

dat alle argumenten die de minister 
hanteert - en die goed weerlegd zijn 
door de andere sprekers in dit debat
niet zo sterk zijn. Ik dan dus alleen de 
conclusie trekken dat bij Van Dam de 
politieke wil ontbreekt om iets aan de 
eigen woningbezitters te doen. Van 
Dam beseft blijkbaar onvoldoende dat 
door de hele situatie de 
geloofwaardigheid van het eigen 
woningbezit in het geding is. Toch is en 
blijft dat eigen woningbezit onmisbaar 
voor een evenwichtig 
volkshuisvestingspakket en als hij blijft 
weigeren om een poot uit te steken voor 
deze sector dan slaat hij een groot gat 
in zijn hele beleid. Als Van Dam niet 
ziet wat hij hier met een relatiefluttel 
bedrag kan bereiken dan is het een heel 
slecht minister". 
Deze of de volgende week komt deze 
zaak opnieuw in stemming. 

"Beroerder uitgangspunten 
zijn nauwelijks denkbaar" 
Nog geen drie uur na zijn benoeming 
moest de jonge fractievoorzitter het 
spreekgestoelte van de Tweede Kamer 
beklimmen om er zijn maidenspeech 
als fractievoorzitter te houden. Hij 
deed dit door een debat aan te vragen 
over de vele onduidelijkheden in de 
briefvan de Minister-President over de 
Voorjaarsnota. 

Precies een week later was het zover. 
Ed Nijpels drong er nog eens een keer 
op aan het kostwinnersprincipe niet in 
te voeren en toch vooral de normale 
procedures te volgen voordat zou 
worden besloten tot veranderingen in 
de grondslagen van ons stelsel van 
sociale zekerheid. 
Hij concludeerde aan het eind van zijn 
betoog dat het financieringstekort over 
1982 nog steeds onduidelijk is en dat 
dit vermoedelijk veel te hoog zal zijn, 
dat de problemen rondom de 
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koopkrachteffecten zich nog steeds in 
een volstrekte nevel hullen, dat ook de 
positie van de minima (van welke dan 
ook) onzeker is en dat de beloofde 
lastenverlichting vermoedelijk zal 
worden weggepoetst. 
Nijpels wilde weten wanneer de 
"Vroege Voorjaarsnota" die al zo vaak 
is aangekondigd nu werkelijk zal 
verschijnen en wat dit Kabinet nu 
werkelijk doet. 

Ed Nijpels: "Zijn dit nu de praktische 
resultaten van elfmaanden formeren? 
Beroerder uitgangspunten voor de 
discussie over de Voorjaarsnota, voor 
het begin van beleid dus eigenlijk, zijn 
nauwelijks denkbaar. Zelfs niet voor de 
oppositie!" 
In antwoord op de door Nijpels 
opgeworpen problemen kon Vice
minister-president Den Uyl in elk geval 
toezeggen dat het kostwinnersprincipe 



niet zal worden ingevoerd en dat dat 
ook met betrekking tot veranderingen 
van het stelsel van de sociale zekerheid 
de normale procedures zullen worden 
gevolgd. 
Den Uy I kon niet aangeven hoe het 
koopkrachtplaatje ditjaar zal 
uitpakken. Er moet wel gerekend 
worden met een tegenvaller van 
tenminste 0,5 %. De prijscompensatie 
per 1 juli zal daardoor hoger uitvallen. 

Nijpels sloot het debat af met het 
indienen van twee moties. In de ene 
vroeg hij om concrete maatregelen om 
het financieringstekort terug te dringen 
en in de andere keerde hij zich vierkant 
tegen de zogenaamde 
"solidariteitsheffing". Eerder noemäe 
hij deze heffing "een ordinaire 
belastingheffing met alleen maar een 
mooie, maar wel misleidende, titel". 

door 
HenkKrol 

CAMPERSAfARI 
DOOR ZWOAFRIKA 
"In de voetsporen der voortrekkers" 

24 daagse rondreis 
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VVD-er Loek Hermans 
pleit voor 
rechtvaardiger alimentatie 
Wanneer mensen van elkaar gaan 
scheiden was het vrij gebruikelijk dat 
men met elkaar een zogenaamd nihil
beding overeenkwam. In dat geval 
wordt besloten dat de man of de vrouw 
geen alimentatie hoeft te betalen aan de 
ander. Dat betekent dat de partner 
zonder inkomen, wanneer hij of zij 
geen baan kan vinden, terug moet 
vallen op de bijstand. Woordvoerder 
Loek Hermans zegt hiervan: "in feite 
worden de kosten van zo'n 
echtscheiding dan afgewenteld op de 
samenleving. Dat vindt de VVD niet 
juist. Het vorige Kabinet is daarom 
begonnen met het zoeken naar 
mogelijkheden om de gemeenten de 
kans te geven om de bijstand die wordt 
betaald aan gescheiden mensen met 
zo'n nihilbeding te verhalen bij de 
partner die wel een inkomen heeft." 
In beginsel is de VVD het daarmee 
eens. In de toekomst zou het niet of 

nauwelijks meer mogelijk moeten zijn 
dat mensen zo'n nihil-beding afsluiten. 
In elk geval moet de overheid dat geld 
ergens kunnen terugverhalen. De VVD 
stelt daarbij wel als eis dat de periode 
waarbinnen dat kan, begrensd moet 
zijn. Wanneer iemand voor een aantal 
jaren alimentatie moet betalen voor 
zijn of haar vroegere partner dan moet 
het natuurlijk niet mogelijk zijn dat 
wanneer die partner na die periode 
terugvalt op de bijstand, hij of zij dan 
toch voor de kosten moet opdraaien. 
Ook hiervoor zou dus, zo vindt de 
VVD, een limitering moeten gelden. 

Indexering 

In 1973 is een wet aangenomen 
waardoor de alimentaties zijn 
geïndexeerd. Hierdoor stijgen ze elk 
jaar mee met de prijsstijgingen. Dat is 

goed, omdat vroeger iedere keer 
opnieuw geprocedeerd moest worden 
om een verhoging afte dwingen. Vrij 
snelleidde dat destijds tot 
Kamervragen van de VVD-leden 
Geurtsen en Joekes omdat zij 
ontdekten dat hierdoor een 
onbillijkheid was opgetreden. Bij alle 
loonsverhogingen gingen de hogere 
inkomens er immers steeds veel minder 
op vooruit dan de lagere inkomens. 
Daardoor moesten de hogere inkomens 
relatief steeds meer alimentatie gaan 
betalen. 

Op aandringen van de VVD-fractie is 
dat nu zodanig aangepast dat er een 
andere vorm van indexering is gekozen 
die veel rechtvaardiger is. 
Woordvoerder Loek Hermans was 
hierover zeer tevreden. "Na negenjaar 
touwtrekken heeft men deze VVD
wens dan eindelijk toch ingewilligd~ 



Drugs: 
een weerbarstige 
p~oblematiek, 
met name voor liberalen 

Over drugs wordt gemakkelijker 
gesproken dan geschreven. Politici 
zoeken naar een samenhangende 
beleidsvisie, de samenleving klaagt 
over overlast, de hulpverleners en de 
politie doen hun best en de junkies 
willen uit de verpauperingsspiraal. 
Tot nu toe kan worden vastgesteld dat 
een doeltreffend beleid ontbreekt. Voor 
de Teldersstichting was dat aanleiding 
om via een werkgroep de drugs onder 
de loep te nemen. 
Die werkgroep hoopt binnenkort te 
rapporteren; maar het heeft meer tijd 
gevergd dan we hadden verwacht. 
De oorzaak daarvan is de 
weerbarstigheid van de problematiek. 
Tal van factoren staan een doeltreffend 
drugbeleid in de weg: 
- de open markten blijven zorgen voor 
een ruim aanbod van drugs; 
- het gebruikerspatroon wisselt snel en 
heeft een epidemisch karakter 
gekregen; 
- behandeling van verslavingsziekten 
blijkt,- ongeacht de methode-, slechts 
in circa I 0 % van de gevallen tot het 
resultaat "drugsvrij" te leiden; en 
- nergens in de wereld zijn door strikte 
toepassing van de strafwet, door 
preventie en voorlichting of door 
adequate hulpverlening resultaten 
geboekt, die zich lenen voor navolging 
in een democratische rechtsstaat. 

Voor een wetenschappelijk instituut als 
de Teldersstichting, dat onderzoek op 
basis van de vrijzinnige beginselen 
nastreeft, zijn er daarnaast nog andere 
invalshoeken. 
Hoe ver mag een overheid gaan als men 
het zelfbeschikkingsrecht van het 
individu en de vrijheidsrechten tot 
uitgangspunt neemt? 
In de voorgenomen rapportage zal 
daarom uitvoerig aandacht worden 
geschonken aan de verhouding tussen 
het zelfbeschikkingsrecht van het 
individu en de rol van de overheid. 
Concluderend ziet de werkgroep als 
doelstelling van het overheidsbeleid: 

a. het zoveel mogelijk tegengaan van 
druggebruik, zowel door beïnvloeding 
van de vraagzijde (gebruikers) als door 
bestrijding van de aanbodzijde 
{produktie en handel); en 
b. vermindering van risico's, die aan 
druggebruik voor individu en 
samenleving zijn verbonden. 
De werkgroep zal aanbevelen om de 
laatste doelstelling meer op de 
voorgrond te plaatsen. 

Opiumwet 

Evenmin kan worden voorbügegaan 
aan de vraag of de huidige Opiumwet 
een doelmatig drugbeleid bevordert of 
in de weg staat. 
Waar andere instrumenten feitelijk 
ontoereikend blijken te zijn, heeft de 
Opiumwet tot nadelig gevolg dat 
verslaafden "gedwongen" zijn tot 
crimineel gedrag en dat een illegale 
markt nieuwe slachtoffers zoekt. Die 
uitwerking van de Opiumwet vergroot 
de risico's voor individu en 
samenleving. 
De werkgroep acht het dan ook 
noodzakelijk om in te gaan op de pro's 
en contra's van een "vrije benadering". 
Beschouwingen daarover blijven echter 
speculatiefvan aard. De voordelen 
kunnen niet uit ervaring bewezen 
worden, de internationale verdragen 
zijn een struikelblok en een vrij regime 
zou een niet te onderschatten 
aanzuigende werking op buitenlandse 
gebruikers kunnen hebben. 
Die experimentele weg lijkt dus niet 
begaanbaar. 
De werkgroep richt zich dan ook op 
aanbevelingen voor versterking van het 
huidige beleid: een beter 
hulpverleningsaanbod voor 
verslaafden en een krachtiger 
bestrijding van de illegale handel. 
Op deze punten zal de werkgroep met 
concrete suggesties komen. Voor wat 
betreft de verslaafden acht de 
werkgroep het essentieel dat 

hulpverlening gepaard gaat met 
pogingen tot maatschappelijk herstel. 
Medische hulpverlening heeft weinig 
zin als er geen uitzicht wordt geboden 
op werk, onderwijs ofhuisvesting. 
Voor zwaar verslaafden kunnen 
programma's met vervangende 
middelen (methadon etc.) een basis 
bieden voor vermindering van risico's, 
voor het opbouwen van een 
hulpverleningsrelatie en voor het 
bieden van een ander perspectief. 
Voor wat betreft de bestrijding van de 
illegale handel zijn er tal van 
mogelijkheden voor een meer 
doeltreffend beleid en een betere 
wetgeving. In de rapportage zal dat 
worden uitgewerkt. 
In dwangbehandeling ziet de 
werkgroep weinig. Het is strijdig met 
het principe van de "onaantastbaarheid 
van het menselijk lichaam", zoals bij 
VVD-amendement neergelegd in de 
nieuwe Grondwet, en het geeft weinig 
verwachting tot positief resultaat. 
Aan strafvervangende behandeling 
dient echter meer aandacht te worden 
besteed. 
Die hefboom van keuze tussen 
"hulpverlening met verplichtingen" en 
"gevangenisstraf tout court" is teveel 
onbenut gebleven, aldus de werkgroep. 
Tenslotte dit: inzicht in de gevolgen van 
het overheidsbeleid ontbreekt, de 
effecten van 
hulpverleningsprogramma's zijn 
kwestieus en het wetenschappelijk 
onderzoek is onvolkomen. 
Redenen waarom liberalen pleiten voor 
meer onderzoek en evaluatie. 
Het aangekondigde rapport van de 
Werkgroep Drugs hoopt verbeteringen 
aan te geven. 
Weerbarstigheid is voor liberalen geen 
reden om problemen uit de weg te gaan. 

Drs. Dick Dees, 
voorzitter Werkgroep Drugs 

Teldersstichting 

~ 



VVD-Jongeren 
Al enkelejaren bestaat in de regio 
Eindhoven het VVD-Jongerencontact. 
Eerst deel uitmakend van de afdeling 
Eindhoven, toen deze werd opgesplitst 
in 18 afdelingen en ondercentrale werd, 
is het Jongerencontact een bijzondere 
groep van de OC Eindhoven en 
omstreken geworden. 
De doelstellingen van het 
Jongerencontact zijn als volgt 
omschreven: 

- het verder ontwikkelen van de 
liberale gedachte; 

- het bevorderen van de politieke 
bewustwording; 

- het bekend maken met de organisatie 
van de partij; 

- het ontwikkelen van de 
uitdrukkingsvaardigheid die voor het 
functioneren binnen de partij nodig 
is; 

- het stimuleren tot deelname aan 
bestuurlijke functies binnen de VVD 
en in vertegenwoordigende lichamen; 

dit alles met betrekking totjongere 
leden van de VVD, waaronder wij 
verstaan die leden diejonger zijn dan 
28 jaar. Het gaat om het meer 
betrekken vanjongeren bij de partij. 
Door een plaatselijke of regionale 
jongerengroep is dat het best te 
bereiken. 
Eigenlijk zou het Jongerencontact niet 
nodig moeten zijn om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. In de 
praktijk is echter gebleken datjongeren 
zich in een achterstandsituatie 
bevinden (voor cijfers verwijzen wij 
naar het rapport van de Nieuwe 
Kiezers Werkgroep (NKW): 
"Onderzoek onder jonge VVD-leden of 
72 Manjaren voor de VVD"). De 
ervaring in de regio Eindhoven heeft 
uitgewezen dat het Jongerencontact 
iets aan deze achterstandsituatie kan 
doen. Van de meer dan 200 jonge 
VVD-ers is één derde deel actieflid van 
de VVD, waarbij opgemerkt moet 
worden dat het niet zo is dat het alleen 
om propaganda-activiteiten gaat. 
Uit de doelstellingen blijkt duidelijk het 
"Vorming en Scholing"-karakter van 
het Jongerencontact. Dat de partij dit 
een belangrijk punt vindt, blijkt wel uit 
de activiteiten van de Haya van 
Somerenstichting. Uit het feit dat deze 

stichting een specialejongerencursus in 
haar pakket heeft, mag worden 
geconcludeerd dat ook de partij vindt 
dat er iets aan de achterstandsituatie 
van de jongeren binnen de VVD moet 
worden gedaan. Zo'njongerencursus is 
een eenmalige gebeurtenis, het 
Jongerencontact is een voortdurende 
bron van Vorming en Scholing voor 
jongeren. 
Om de doelstellingen te verwezenlijken 
worden door het Jongerencontact 
verschillende activiteiten ontplooid. Er 
worden avonden georganiseerd waar 
bepaalde politieke items besproken 
worden aan de hand van inleidingen 
door deskundigen, plaatselijke politici, 
kamerleden enz. Ook excursies 
behoren tot de activiteiten. 
Daarnaast wordt er een eigen blad 
uitgegeven: de VVD-Jongerenkrant. 
Daarin wordt regelmatig geschreven 
door onder andere gemeenteraadsleden 
en kamerleden. Aan leden wordt de 
mogelijkheid geboden om hun mening 
over een bepaald onderwerp naar 
voren te brengen en daarmee een 
discussie op gang te brengen. Voor de 
communicatie binnen een 
jongerengroep is een regelmatig 
verschijnend blad een goed hulpmiddel. 
Sinds enkele maanden bestaan 
binnen het Jongerencontact 

TE KOOP 

te Antwerpen - België 

werkgroepen, die zich bezig houden 
met een bepaald politiek onderwerp. 
Diejongeren die daadwerkelijk met 
politiek bezig willen zijn, kunnen in 
zo'n werkgroep terecht. Het is de 
bedoeling dat deze werkgroepen als 
afsluiting van hun werk discussie
stellingen formuleren en een discussie
bijeenkomst beleggen voor alle 
belangstellenden. 
Vooral de werkgroepen geven duidelijk 
het "Vorming en Scholing"-karakter 
van het Jongerencontact aan. 
Dat eenjongerengroep binnen een 
afdeling of ondercentrale goed 
functioneert en in een behoefte voorziet 
is ook gebleken uit de regelmatige 
contacten metjongerengroepen elders 
uit het land. 
Zoals u ziet bruist het ook onder 
jongere VVD-leden van activiteiten. 
Het VVD-Jongerencontact Eindhoven 
en omstreken wil dat graag zo houden. 
VVD-jongeren dragen namelijk graag 
hun steentje bij aan de liberale politiek! 
Voor meer informatie kunt u altijd bij 
ons terecht. 

VVD-Jongerencontact Eindhoven 
en omstreken, 
Postbus 1104, 

5602 BC Eindhoven 

~-

In residentie "Den Spieghel'", ge
legen in historische stadskern, na
bij de Grote Markt. 

Volledig afgewerkt woonklaar appartement met mooie living, 
2 grote slaapkamers, ingerichte keuken, ingerichte badkamer, 
voorzien van vast tapijt en behang. 

Zeer lage prijs: 2.000.000.- Bfr. (ca.f100.000,-). 

Inlichtingen: tel. 09 - 3231 I 495503 of 343399. 

·.·.·.·.·.·.· 
·.·.·.·.·.·.· 
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Collegevorming 
voorlichtingsbijeenkomst op 12 juni 1982 
Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht 

Na 2 juni zal de VVD in tal van gemeenten zijn betrokken bij 
onderhandelingen over collegevorming en het opstellen van 
collegeprogramma's. Bij deze onderhandelingen kan zich een groot aantal 
problemen voordoen, o.a. wie voeren de onderhandelingen en hoe moet dat 
gebeuren? 
Teneinde bij de oplossing hiervan behulpzaam te zijn organiseert de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD in samenwerking met de 
Haya van Somerenstichting over deze problematiek een 
voorlichtingsbijeenkomst t.b.v. degenen, die direct bij de college- en 
programma-onderhandelingen zullen worden betrokken. 
De problematiek zal worden belicht door de heren drs. Ed. H.T. M. Nijpels, 
tot voor kort ondermeer VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van 
Bergen op Zoom, ir. A.B.I.M.Vos de Wael, VVD-wethouder van Delft, 
en Th. F. J. Jansen, VVD-wethouder van Noordwijk. 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag I2 juni a.s. in het Jaarbeurs 
Congrescentrum te Utrecht. Aanmelding is niet noodzakelijk. 

PROGRAMMA: 

I 0.00 uur ontvangst en koffie 
I O.I5 uur inleiding door de heer drs. Ed. H. T. M. Nijpels over de 

problematiek in haar algemeenheid 
I 0.35 uur inleiding door de heer ir. A.B.I.M.Vos de Wael over de 

problematiek in de grote( re) gemeenten 
10.5 5 uur inleiding door de heer Th. F. J. Jansen over de problematiek in 

de kleine(re) gemeenten 
11.15 uur koffie 
11.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie 
13.00 uur sluiting 

Voor nadere informatie kan men terecht bij de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD, Koninginnegracht 57, 25I4 AE 's-Gravenhage, 
tel.070-614121. 

Nederlander wordt Algemeen Rapporteur 
van de Raad van Europa 
Tijdens de voorjaarszitting van de parlementaire vergadering van de Raad 
van Europa is dr. W. F. van Eekelen, oud-staatssecretaris van Defensie en 
lid van de Tweede Kamer voor de VVD, gekozen tot Algemeen Rapporteur. 
Hierdoor wordt hij belast met de voorbereiding en inleiding van het debat 
over het algemeen beleid van de Raad van Europa dat vier maal per jaar 
wordt gehouden. 
Voor dit debat wordt telkens een thema gekozen. Het afgelopenjaar betrof 
dit aspecten van de Oost-West verhouding en verwachtbaar is dat deze in 
de toekomst veel aandacht blijven krijgen. 
Het is de eerste maal dat de Raad van Europa een Nederlander kiest als 
Algemeen Rapporteur. 
De Raad van Europa heeft 2lleden, d.w.z. alle Europese landen behalve de 
Oost-Europese landen en Finland. 

• • • • • • • • • 

Mijn opinie is ... 

Nogmaals Amelisweerd 

Wegen en verkeer moet men ter plaatse 
beoordelen en men moet daartoe ook veel 
bü en op de weg zün. Daarbü snelheid 
nemen als snelheid mogelük is en geduld 
oefenen als geduld noodzakelük is. Dat 

• laatste is noodzakelük op het kleine stukje 
: weg door Utrecht bü de Rietveldhuizen. 
• Tekenkamers nemen een plattegrond en 
• trekken een streep daarop. Dat is dan een 
: weg ter bescherming van de economische' 
• activiteit. Ik wens echter tevens ook de 
• natuur en de mens te beschermen. In alle 
: verlies zit meestal ook een stukje winst. Het 
• is zo dat we nog waakzamer en kritischer 
: moeten zün als er weer strepen op 
• plattegronden worden gezet. 
• 
• Dr. Remko E. de Maar, 
: 's-Gravenhage 

• 
• Naschrift: Discussie gesloten . 
• • • • • • Juichstemming 
• • 
• Ik kan mü niet vereenzelvigen met de 
: juichstemming vanjewelste die uit het 
• hoofdkwartier sprak op de avond van de 
: stembusuitslag. Natuurlük was de uitslag 
• dit keer heel erg gunstig. Ook ik was die 
• mening toegedaan. Wat mü evenwel 
: büzonder stoorde, was dat wanneer vanuit 
• Hilversum werd overgeschakeld naar ons 
: hoofdkwartier, in eerste instantie alles wat 
• niet liberaal was, werd weggehoond of 
• weggeschreeuwd. 
• Laten we met ons allen doen wat van ons 
: wordt verlangd: in alle ernst de uitslagen 
• volgen en commentaren van zowel voor- als 
: tegenstanders tot ons laten komen. In een 
• later stadium kunnen wü daar ons voordeel 
: mee doen. We doen toch aan eerlüke, 
• zakelüke politiek? Dat is duidelük te zien 
• aan onze politieke leiders. 
• • • • • • • • 

A. Boon, 
Moordrecht 

• Het Huis van Oranje • • 
: Wie de moeite neemt de geschiedenis te 
• bestuderen, moet tot de conclusie komen 
• dat Nederland zeer veel aan zün 
: koningshuis heeft te danken. 
• Zelfs in ballingschap zag Koningin 
• Wilhelmina kans, het sterkste bindende 
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element in de totale Nederlandse 
samenleving te blijven. Wij VVD-ers 
moeten dan ook blijven pleiten voor het 
handhaven van de constitutionele 
monarchie, en voor een waardige houding 
van het parlement, media en bevolking t.o.v. 
de koninklijke familie. Te vaak wordt 
vergeten dat hen grondwettelijk de 
middelen zijn onthouden om zich in het 
openbaar tegen aantijgingen te verdedigen. 
Daarom ook stelt de VVD zich positief op 
t.a.v. ons Koningshuis. De prachtige oranje 
lay-out van het blad doet er elke twee weken 
aan mee. 

J. L. Chr. Kroot, 
Amerongen 

KNIL-uitkering 

Ik heb vernomen dat de bewustef7.500,
momenteel aan 80-jarige KNIL-mensen 
wordt uitbetaald voor zover zij nog leven. 
Aan de 70-jarigen is men nog niet 
toegekomen. Ik vraag me af waarom niet 
aan alle KNIL-mensen het luttele bedrag 
vanf7.500,- na 40jaar wachten is 
uitbetaald. Kan de VVD-fractie geen 
stappen ondernemen waardoor met uiterste 
spoed deze uitbetaling aan de KNIL
mensen plaatsvindt, zodat eindelijk eens 
een punt achter deze uiterst pijnlijke 
kwestie kan worden gezet? 

Progressief 

A. H. Putman Cramer, 
Naarden 

Ik erger me al velejaren blauw aan de claim 
die bepaalde politieke partijen in 
Nederland op het begrip "progressief' 
menen te hebben. Deze partijen, PvdA, 
PPR, PSP ... etc., keren zich tegen vrijwel 
elke technologische vernieuwing en in deze 
tijd van bezinning en bezuiniging blijkt men 
zich ook m.b.t. de noodzakelijke sociaal
economische aanpassingen behoudend op 
te stellen. In de vorige eeuw hadden deze 
partijen zich ongetwijfold tegen de komst 
van de stoommachine, de invoering van 
elektriciteit en tal van andere nog 
onbekende zaken gekeerd en zou onze 
technologie beperkt zijn gebleven tot 
bezembinden en plaggensteken met als 
hoogste technologische prestatie de 
uitvinding van de wasknijper, waarvan de 
toepassing pas na een brede 

maatschappelijke discussie zou hebben 
plaatsgevonden. 
Tot slot mijnfelicitatie met de grandioze 
overwinning. 

• • • • • • • • • • • • • 

A 
• ALKMAAR 
: Op 24 mei spreekt de heer drs. Th. H. 
• Joekes in 't Gulden Vlies. Aanvang: 20.30 
• uur. Onderwerp: actuele politiek. 
• 

J. C. H. de Jongh, • AVEREEST 
Mierlo • 

Adhaesie 

• Op 13 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
: het gebouw 't Centrum te Dedemsvaart. 
• Aanvang: 20.00 uur. 
• 
• BAARN 
: Op 24 mei spreekt de heer dr. W. F. van 
• Eekelen in "Astoria". Aanvang: 20.00 uur. 
• 
: BERLICUM 
• Op 31 mei spreekt mevr. E. Verkerk-
: Terpstra in zaal Smits. Aanvang: 20.00 uur. 
• Onderwerp: actuele politiek. 
• 

Gaarne wil ik adhaesie betuigen met de 
ingezonden briefvan de heer Kerremans. 
Sportkantines prima. Subsidie voor sport 
prima. Maar de huur en verhuur van 
dergelijke lokaliteiten aan derden en vooral 
de verkoop van dranken zou verboden 
moeten worden. De hotellerie en de 

• OC BOMMELERWAARD feestzaaldirecties zijn als ondernemers best • 
in staat voor goede accommodatie en • Op 24 mei spreekt de heer P.M. Blauw in 

• Dorpshuis Hedel te Hedel. Aanvang: 20.00 bediening te zorgen. • 
• uur. Onderwerp: actuele politiek. 

Frans van Klingeren, • 
Amsterdam • BORNE/WEERSELO 

Verleiding 

Jammer genoeg bent u voor de verleiding 
bezweken om in uw blad van 6 april enige 
malen te stellen dat de VV d nu de tweede 
partij van Nederland is. De feitelijkheid van 
deze bewering kan al in twijfel worden 
getrokken. Bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten kreeg onze partij 
weliswaar iets meer stemmen dan de PvdA, 
maar de PvdA behaalde 161 zetels en de 
VVD150. 
Mocht na de verkiezingen voor de 
gemeenteraden blijken dat de PvdA 
landelijk bezien onze partij vóór is gebleven 
dan zult u worden herinnerd aan het verlies 
van de tweede plaats. 

A. L. van Beek Hzn, 
Rotterdam 

Naschrift redactie: de grootte van de partij 
is primair gebaseerd op het aantal erop 
uitgebrachte stemmen. In de analyse van 
drs. Boosman treft u een verklaring voor het 
statenzetelverschil tussen PvdA en VVD. 
De gemeenteraadsverkiezingen worden 
door de landelijke politieke partijen 
doorgaans niet als graadmeter voor de 
landelijke politiek gebruikt, omdat te veel 
lokale partijen elk zinnig beeld 
vertroebelen. 

Redactie 

~ 

Op 24 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
hotel-café 't Schip. Aanvang: 20.00 uur. 

DALFSEN 
Op 14 mei spreekt de heer A. Ploeg in hotel 
van Geenhuizen. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

DENHELDER 
Op 17 mei spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in de Prinsenkelder. Aanvang: 

• 20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

DIDAM 
Op 18 mei spreekt de heer A. A. M. E. van 
Erp in hotel de Liemers voor het KNOV. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

DORDRECHT 
Op 18 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in motel de Posteljon. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

DRONTEN 
Op 17 mei spreekt mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas in de Trimm-Inn. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: algemene politiek. 

ECHT 
Op 24 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in zaal Fonke. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

ENSCHEDE 
Op 17 mei spreekt de heer mr. W. J. 
Geertsema in café-rst. A. B. Aanvang: 
20.00uur. 
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EPE 
Op 17 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in 't Hofvan Gel're. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

GELDROP 
Op 17 mei spreekt de heer H. P. H. 
Waalkensin café van Leeuwen. Aanvang: 
20.30 uur. 

GOUDA 
Op 24 mei spr~ekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in de Boerderij. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

HENGELO 
Op I 7 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 
hotel 't Lansink. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de JOVD Twente. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: alg. 
politiek en volkshuisvesting en 
woonruimtezaken. 

HEUKELUM 
Op 26 mei spreekt de heer mr. H. E. Koning 
in het Dorpshuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: gemeentelijke herindeling en 
actuele politiek. 

JOVDHUIZEN 
Op 28 mei spreekt de heer dr. R. Braamsin 
"drie in een ontmoetingscentrum" te 
Huizen. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
kernenergie en actuele politiek. 

KAMPEN 
Op 17 mei spreekt de heer H.H. Jacobse in 
hotel van Dijk. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

MARKELO 
Op 21 mei spreekt de heer P.M. Blauw in de 
"peerdestal van de Kruusweg". Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

OLDENZAAL 
Op 14 mei spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in hotel-rest. Ter Stege. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: algemene politiek en 
haar relatie met de gemeentelijke politiek. 

RAALTE 
Op 17 mei spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in de Leeren Lampe. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: werkloosheid
jeugdwerkloosheid. 

REUVER 
Op 27 mei spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in De Schakel. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: sociale zaken en 
werkgelegenheid. 

RIJSWIJK (Z.H.) 
Op 12 mei spreekt de heer drs. G .. M. V. v. 
Aardenne in "Stervoorde". Aanvang: 
20.15 uur. 

SMILDE 
Op 24 mei spreekt de heer mr. J. G. C. 
Wiebinga in café "De Nieuwe Veenhoop". 
Aanvang: 20.00 uur. 

TERAPEL 
Op 19 mei spreekt de heer mr. H. E. Koning 
in hotel Boschhuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

TETERINGEN 
Op 28 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in rest. Withof. Aanvang: 10.00 
uur. 

TEXEL 
Op 21 mei spreekt de heer drs. L. M. L. H. 
A. Hermans in Den Burg in hotel de 
Lindeboom. Aanvang: 20.15 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

VENLO 
Op 24 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 
de Prins. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
volkshuisvesting. 

VLAARDINGEN 
Op 19 mei spreekt de heer dr. G. Zoutendijk 
in de Triangel. Aanvang: 20.15 uur. 
Onderwerp: sociaal economische 
problematiek. 

Op 26 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 
zaal de Deel Vlaardingen Holy. Aanvang: 
20.15 uur. Onderwerp: volkshuisvesting, 
milieu en energie. 

DE WIJK/KOEKAN GE 
Op 17 mei spreekt de heer drs. G. M. V. v. 
Aardenne in hotel Het Oude Hogenkamp. 
Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

ZANDVOORT/BENTVELD 
Op 18 mei spreekt de heer Keja in Club 
Maritime. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerpen: Gemeentepolitiek en circuit. 

ZEIST 
Op 12 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in cult. centrum Boschlust 
Aanvang: 20.15 uur. Onderwerp: "Haalt 
Den Uyl eind 1982?" 

JOVDZWOLLE 
Op 13 mei spreekt mevr. E. van Raaitee 
Tuynman in het "eigen gebouw". Aanvang: 
20.00uur. 

J.KAMMINGA 

- Op 11 mei spreekt de heer J. 
Kamminga in 't Braambos te 
IJmuidenvoor de VVD-afd. Velsen. 
Aanvang: 20.00 uur. 

- Op 25 mei spreekt de heer J. 
Kamminga in zaal Suisse voor de 
VVD-afd. Zwolle. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

Onderstaand treft u de toemees aan die de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels en mevr. 
drs. N. Smit- Kroes tijdens de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
maken. De aanvang van de spreekbeurten is 20.00 uur. 

NIJP ELS: 
datum: 
12mei 
17mei 
24mei 
28mei 

SMIT-KROES: 
datum: 
12 mei 
17mei 
27 mei 

kc: 
Utrecht 
N.-Holland 
DenHaag 
Groningen 

kc: 
Tilburg 
Den Bosch 
Drenthe 

plaats: 
Rhenen, Ouwehands Dierenpark 
Amsterdam, congresgebouw de Rai 
Congresgebouw 
Groningen, Evenementenhal 

plaats: 
Bergen op Zoom, hotel de Draak 
Oss, de Lievekamp 
Emmen, in het paviljoen van het 
Noorderdierenpark. 
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ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVÉ, 
UNIEK 

LANDHUIS 
METZWEMBAD 

EN SAUNA 

Te koop/evt. koopruil. omg. Doetinchem. Zeer aantrekkelijk 
door ligging dicht bij snelwegen naar Randstad en Duitsland. De 
bouw is rustiek en voornaam, geheel met riet gedekt en vloeren 
in natuursteen. Bijzonder mooie woonruimten, compleet inge
richte keuken, 4 slaapkamers, zonnebalcon, hobbyruimten, dub
bele garage enz. In het souterrain groot zwembad, sauna met 
dompelbad, grote bar-recreatieruimte met open haard en ruimten 
voor kantoren, biljartkam er, eventueel wijnkelder. Alles bijzonder 
fraai in oud Hol I. architectuur. Eigen oprijlaan en geheel aangeleg
de landschapstuin met vijverpartij. Totaal 6.000 m'. 

Nadere inf. tel. 08340-32354 of 08350-23732. Na 18.00 uur 
08340-30857 

TE KOOP AAGTEKERKE 

LANDHUIS MET RIETEN DAK OP CA. 20.000 M' EIGEN GROND 

Omringd met bebossing en prachtige, onder architectuur aangelegde 
tuin. 
- Gebouwd en voorzien van hoogwaardige materialen. 
- Gelegen aan de provinciale weg, op 4 km afstand van strand (Dom-

burg). 
- Op een paar honderd meter afstand van recreatiegebied met ten

nisbanen. 
- Gesitueerd buiten toeristische drukte. met alle voordelen van het 

toerisme. 
Mogelijkheden voor aanleg van manege, zwembad, privé-tennisba
nen. 

Indeling: begane grond: slaapkamer incl. toilet en douche, living, incl. 
zithoek, eethoek en open keuken ca. 105m2 , bijkeuken, ruime dubbe
le garage voor 2 auto's; verdieping: 4 slaapkamers, 2 badkamers met 
toilet, zolder over gehele huis. 
Prijs: nader overeen te komen. 

Sinke Komejan~ [~] 
~~--M=----a-ke---=-la_a_r_s_o~.-g-. - L1dNBM 

Uniek aanbod voor 
autorijders met vermoeide ruggen: 

Scheel autofauteuil 
maand lang op proef 

in uw eigen auto! 
U maakte geen gebruik van dit aanbod in 1981? 
Vele autorijders deden dat wel. Reden een 
jaartje langer in hun auto en namen een Scheel 
autofauteuiL Opnieuw krijgt ook u de kans een 
Scheel autofauteuil uit te proberen in uw eigen 
auto. Zou de stoel u niet bevallen, dan levert u 
'm weer in (tegen een geringe vergoeding). 
Twijfelde u reeds lang of u zo'n f 1.200,- zou 
uitgeven, dan kunt u nu zonder risiko kennis 
maken met de beroemde Scheel autofauteuiL 
Gun uw rug zo'n naar maat aangepaste Scheel 
autostoel, vele auto's lang! Scheel. met zijn 
solide torsievrije konstruktie en zijn uniek 
schokdempend vermogen. Vraag vrijblijvend 
dokumentatie of bezoek onze showroom in 
Hilversum of een van onze regionale dealers. 

Als u er zeker van wilt zijn, dat u een Scheel auto
fauteuil koopt, vraag dan bij aankoop naar het 
2-jarig Scheel garantiebewijs. 

En let op dit vignet! 

sc:heel 
autofauteuils 

Showroom: Emmastraat 44, Hilversum 
Tel. 035-14341. Geopend: ma/vrijdag 8.30-17.00 uur, 

_____ :tecdag1000-1200u: ___ ~ 

BON Stuur mij vrijblijvend uw dokumentatie 

NAAM 

ADRES 

PLAATS 

POSTCODE TEL. 
Invullen, uitknippen en opzenden aan: 
Scheel Nederland, Emmastraat 44,1211 NH Hilversum vo 
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Het gebouw van de RABO-BANK te Middenmeer werd met 
SURFAKOTE MUURCOATING gespoten en ziet er nu voortref
felijk uit. Surfakote muurcoating is een uitstekende investe
ring. 
Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen. flats, 
kantoren en industriële gebouwen met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan een 

gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. Surfakote 
is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veel langer 
mee: 10 jaar garantie. 

Vraag vrijblijvend documentatie bij de Surfakote-fabriek B.V. 
Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort (U.). 
tel. 03484 - 1587. 

Deze 25-daagse rondreis met NRV Holiday voert 
u langs kleine dorpjes waar u de bevolking en 
haar cultuur leert kennen, naar de wereldstad 
Jakarta, naar het strand van Bali - contrasten die 
een reis juist zo boeiend maken. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de 
rondreizen die beginnen op 1 juli, 19 augustus, 
2 september en 16 september. Prijs f 4650,-. 
Toeslag éénpersoonskamer f 840,-. 

Met NRV Holiday naar Indonesië 
bon 

Zend mij uw reisgids Verre Vliegvakanties 
Naam ____________________________ __ 

Adres __________________________________ __ 

Postcode/Woonplaats _________ _ 

Opsturen naar NRV Holiday, 
Postbus 154, 2501 CD Den Haag 

Nadere informatie over deze reis (en vele andere 
reizen) vindt u in onze reisgids 
Verre Vliegvakanties. 

Bel NRV Holiday 070-469566 of stuur de bon in. 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

,,~~~ · dat 't u schikt. 

·,,, 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 

Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt -wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

alle denkbare voorzieningen. lxm in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. • 
()funuofineen The Deltona Corporat1on 

ongewoon. later stadiUm van uw bunga- . . . . . 
The Deltona Corpuration - em low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue, M10m1, Flor1d0 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars- genieten, reserveer alvast · 
beschikt over zeer vele bungalow- boor bijvoorbeeld nu voor- r---------------------, 
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen I Name Neth. A I · · 1 1631 I (maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond Add 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg- I ress 1 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. I City Country: Holland 1 

Obtain the Property Report r<'qlllred bv Federall<m and rmd it bdore signing anythit.'g;@ Ll Telephone (business) (home) ........... I 
No f·ederal agency has JUdgt>d tht-ments or valut'.lf :~r1y, of I hls propt>rty. AD IHL~b &~>o,.,u,.,n --------------------- .J 

DA'S MOOI 
Binnen werken in onze 

overdekte dokken 
gegarandeerd korte levertijden. 

Lage nieuwbouwprijzen 

REVISIE 

~~N 
~~~~ 
\~ ~/ Langzaam en snellopende motoren 
~ Keerkoppelingen - aggregaten 

SCHRAM 
B.V. Scheepswerven Piet Hein 

Ringdijk 488, Bolnes 
Tel. 010- 139275 I 01804- 13644 

Telex 20075 

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 

GEMEENTELIJK INTERNAAT 
TER APEL 

( 15 km van Emmen) 

Enig gemeentelijk internaat in Nederland. 
Capaciteit 54 jongens en meisjes. 
ledere leerling heeft een eigen kamer. 
Intensieve individuele studiebegeleiding. 
Opleidingsmogelijkheden: alle vormen van onderwijs. 
Zeer goede examenresultaten in 1981 ( 100% geslaagden). 
Thans weer gelegenheid tot aanmelding van nieuwe leer
lingen voor het schooljaar 1982/1983. 

Inlichtingen en prospectus bij de directie, Sellingerstraat 75, 
9561 TA Ter Apel. Tel.: 05995 - 1642. 

Richard Ellis 

International Proper-tv Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020 - 262691 

randstad bewaking bv 

andreas schelfhoutstraat 48 
1058 HV amsterdam 
telefoon 020-17 36 22 

lid van de vereniging 
van particuliere 
beveiligingsorganisaties 
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bedrijfsbewaking 
portiersdiensten 
stil alarm 
nachtcontrole 
scheepsbewaking 
brandwachten 
winkelsurveillance 
mobiele surveillance 
surveillance met honden 
koeriersdiensten 
receptionisten 



• 

Een informatie- en werkpakket over De Gemeente, 
bestaande uit: 
BASISBOEK 
Met informatie over de gemeente, de verkiezingen, de 
gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders, de taken 
en financiën van de gemeente. 
43 pagina's gei7lustreerd 
prijs: f 5,50 

GEMEENTEPOUTIEK IN DE PRAKTIJK 
Hoe werkt de gemeentepolitiek? Vier voorbeelden 
maken dit duidelijk: Een rijksweg door het natuurgebied 
Amelisweerd in Utrecht; een parkeergarage in 
Nijmegen; jeugdwerkeloosheid in Eindhoven en een 
internationaal kinderdagverblijf in Tiel. 
40 pagina's gei7lustreerd 
prijs:f6,-

DIDACfiSCHE HANDlEIDING 
Bestemd voor docenten, vormingswerk(st)ers en 
cursusleid(st)ers. Bevat 5 uitgewerkte les- en cursus
modellen voor verschillende doelgroepen. Verwijzingen 
naar literatuur en audio-visueel materiaal. 
Bijlagen met statistisch materiaal, adressen en 
beschrijvingen van lesmateriaal over de gemeente. 
ruim 100 pagina's 
prijs: f 10,80 

STICHTING 
BURGERSCHAPSKUNDE .............................. ---
Nederlands Centrum voor Politieke Vorming 

Zijldijk 25, Leiderdorp. Telefoon (071) 89 92 72 
Postadres: Postbus 349, 2300 AH Leiden 

GELUIDS-DIASERIE: Hoe werkt dat. 
De Gemeentepolitiek in beeld gebracht: 
Bewoners willen een peuterspeelzaal in hun wijk. 
Burgemeester en Wethouders weigeren, maar dankzij 
aktie van de bewoners beslist de gemeenteraad 
uiteindelijk toch positief. 
78 kleurendia's 
cassetteband: ± 20 minuten (pulsgestuurd/ signalen) 
(huur)prijs op aanvraag 

AKTIEVOEREN IN DE GEMEENTE 
Voor iedereen die aktief is in, of belang heeft bij 
gemeentepolitiek Hoe zit het gemeentebestuur in 
elkaar. Hoe benader je de gemeenteraad. Hoe maak je 
juridisch bezwaar tegen gemeentebesluiten. Aktie
voeren, hoe gaat dat. Hoe kom je aan informatie. Hoe 
kom je in de krant. Hoe kom je aan geld. 
48 pagina's gei7lustreerd 
prijs:f7,40 

POUTIEK VEELSTROMENlAND 
Een serie van 8 boekjes over de meest toonaangevende 
stromingen in de Nederlandse politiek uit het heden en 
het verleden: Fascisme. Katholicisme. Anarchisme. 
Marxisme. Liberalisme. Socialisme. Kalvinisme. Nieuwe 
stromingen. 
± 40 pagina's per deel 
prijs per deel: f 8, 90 

Hoe kunt u bestellen? 
Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. U kunt het verschuldigde bedrag o 
overmaken op postgiro 150.11.69, onder vermelding hetgeen u wenst te 
ontvangen. 
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Liberaal standnunt: 
gezonde jonge mensen hebben recht 
op de laagste ziektekosten-premie. 

De GOV is een ziektekostenverzekeraar zonder 
winstoogmerk. Zij werkt zonder omwegen, zonder tussen
personen. Goedkoper dus. Dat is duidelijk te merken aan 
de premie. 
En wat moet je dan, als je niet tot de allergrootsten in 
verzekeringsland hoort? Dan moet je 't beter doen. 
Zorgen dat de dekking net iets uitgebreider is. Een royale 
vergoeding voor alternatieve geneeswijzen bij voorbeeld. 
En een tegemoetkoming in tandartskosten voor volwassen. 
Pluspunten zonder extra premie. Omdat je 't immers 

beter en goedkoper moet blijven doen. 
Daarom introduceer je een speciale Jongerenpolis Ziekte
kosten voor mensen onder de 40 jaar. 
Voor jongeren die nu nog de dure vrijwillige ziekenfonds
premie betalen. Of zich automatisch hebben laten over
schrijven naar een partikuliere maatschappij toen ze 
boven de loongrens uitkwamen. 
Kortom: voor de kritische jonge consument, die hoge 
eisen stelt aan het produkt en aan de prijs. 
Gezonde jongeren hebben recht op de laagste premie. 

Premie per jaar voor 'n complete ziektekostenverzekering, inclusief huisarts, apotheek, 
alternatieve geneeswijzen, etc .. 
Standaarddekking Met vast eigen risico-bedrag 

tot 25 jaar premie I 900,- tot 25 jaar eigen risico f 800,- premie f 400,-
tot 30 jaar premie I 1.000,- tot 30 jaar eigen risico I 900,- premie I 500,-
tot 35 jaar premie I 1.100,- tot 35 jaar eigen risico I 950,- premie I 550,-
tot 40 jaar premie I 1.200,- tot 40 jaar eigen risico I 1.000,- premie I 600,-* Bepalend is de leertijd op het moment van toetreding. De premie wordt niet verhoogd als u 
tijdens de looptijd van de verzekering een volgende leeftijdgrens overschrijdt. 

GOV geeft de toon aan. Ontdek 't zelf. Vul de bon in en stuur 'mop naar GOV, 
Antwoordnummer 1, 7100 WR Aalten. Of bel voor informatie 05437 - 2946 of 4966. 

r--------------------------, I Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de Jongerenpolis Ziektekosten. I 
1 Mijn naam i'_ I 
I Straat I 
I I 
I Postcode/Plaats I 
11 Telefoon 1

1 Geboortedatum I man: Houw: kind(ercn): I 
I GOV, Antwoordnummer 1, 7100 WR Aalten I 
L VVD I 

__________________________ _. 

GOV/GOED EN VOORDELIG/VASTEN ZEKER 



Kies de Kalle Infotee 1701 als u de zekerheid wilt 
van een co pier die u niet in de steek laat. Universele 
machine voor decentrale plaatsing. Grote prestaties: 
30 kopieën per minuut op normaal papier. 

L1T-techniek, microprocessors en zelfdiagnose
systeem Papierformaten: AS, A4, folio en 84. 
Kopieert ook dubbelzijdig. 

De Oranje krachten: een trefzekere keus, 
wat uw kopieerbehoefte ook is. Van de kleinste tot de 
grootste; gaaf werk. Op alle soorten papier, briefpapier en 

Informatiebon r--
Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over: 

I 
I 
I 
I 
I 

De Kalle Infotee 1601, een geavanceerd kopieer I 
n dupliceersysteem met geïntegreerde sarter en 
U automatische toevoerinrichting. 

n De Kalle Infotee 1701, de universele copier die u niet 
U in de steek laat. 

n De Kalle Infotoe 1801, de compacte co pier met de 
U prestalles van een grote. 

n De Kalle Infotee 8012, het handzame tafelmodel dat 
U overal en door iedereen kan worden benut. 

() De Kalle Infotee Wordprocessor. 

I n De Infotee 6000 telephonecopier, de snelste en meest 

L
u economische rnanier orn per telefoonlijn te 

communiceren in woord en beeld. ---------

formulieren. Ze zijn simpel te bedienen en uiterst 
bedrijf zeker. 

Mocht er toch een storing komen, dan is die 
binnen een werkdag onder controle. Achter Kalle Infotee 
staat het grote Hoechst-concern. 

-- fotec 

KIES~~---, 
ALS U 'I UITERSTE VRAAGTVAN EEN COPIER I 

Geef aan over welke Kalle Infotee produkten 
u meer informatie wilt ontvangen. Knip de bon uit en 
stuur deze in een ongefrankeerde envelop aan: 
Hoechst Holland N.V., Kalle lnfotec, 
Antwoordnummer 7 424, 1000 PA Amsterdam. 

Naam:--------------------------------

Straat:--------------------------------

Postcode:-------- Plaats:---------------
~ 
I 

HoechstrB I 
Hoechst Holland N.V, Verkoop Merkprodukten.J 

Sara Burgerhartstraat 25, 1055 KV Amsterdam. ---------





LIJST VAN ADVERTEERDERS 
Amigo Safety Nederland. Den Haag I Atelier 7. Groningen I Mo
dehuis Cartigny. Eindhoven I Deenik. Geel en Bergsma. Amster
dam I The Deltona Corporation. USA I Diamonds Manufactu
ring Rotterdam. Rotterdam I Hotel Edenhof(B. de Geus). Zwam
merdam I Euromac b.v .• Genemuiden I Gelderse Onderlinge Ver
zekeringsmij. Aalten I Gemeentelijk Internaat Ter A pel, Sellingen 
I In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert b.v., Schoonhoven I Keesing 
b.v., Amsterdam I Chrisliaan van der Klaauw, JoureI Vakantie
boerderij Klein Oever, Balkbrug I Peter Korf de Gidts Antiquair, 
Amsterdam I Louisa-State, Baarn I Hotel Peerboom, Epen I 
Queen Si ze, Groningen I Het Kasteel van Rhoon, Rhoon I Scheel 
Nederland. Hilversum I Sindbad Tours, Eindhoven I Rob Sipkes 
Edelsmid. Haarlem I South Pacific Tours, Amsterdam I Schuyt
vlot. Montfoort I Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL), Amsterdam I 
Switzer. Amsterdam 

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 

GEMEENTELIJK INTERNAAT 
TER APEL 

( 15 km van Emmen) 

Enig gemeentelijk internaat in Nederland. 
Capaciteit 54 jongens en meisjes. 
ledere leerling heeft een eigen kamer. 
Intensieve individuele studiebegeleiding. 
Opleidingsmogelijkheden: alle vormen van onderwijs. 
Zeer goede examenresultaten in 1981 ( 100% geslaagden). 
Thans weer gelegenheid tot aanmelding van nieuwe leer
lingen voor het schooljaar 198211983. 

Inlichtingen en prospectus bij de directie, Sellingerstraat 75, 
9561 TA Ter Apel. Tel.: 05995- 1642. 

Ongelooflijk platte 

tuinslanghaspeL Met 

oersterke plat-oprolbare 
slang, die leeggeperst 

wordt bij het oprollen. 

In klusief aansluitstukken 

voor alle soorten kranen, 

20 meter slang en 
a utowasborstel. 

Ideaal voor tuin, boot etc. 

nieuw! 

Nu slechts 

f 99,50 lnkl. 
B.T.W. 

(Indien besteld vóór 15 
juni, nog voor vaderdag 
thuis!) 

Ja. stuur mij zo'n Acqua-sprint. Ik betaal aan de postbode/99,50 
+ f 1 0,- verzendkosten. 

Naam: 

Adres: 

Postcode + plaats: 

In gesloten enveloppe 
verzenden aan· 

EUROMACBV 
POSTBUS 131 8280 AC GENEMUIDEN 
TELEFOON 05208·54321· TELEX 42472 

en 
Democratie 

NUMMER 1268 
25 MEI 1982 

Hootdredacteur: 
Reny Dijkman 

Redacteur Buitenland: 
Victor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
Henk Krol 

Vormgeving: 
Ties Scheeres 

Redactie-adres en 
Abonnementen
administratie: 
Alg. Secretariaat VVD 
Koninginnegracht 57 
2514 AE 
's-Gravenhage 
Telex 33564 
t.n.v. VVD Den Haag 
Tel. 070-614121 

Abonnementen 
voor niet -leden 
f 16,50 per jaar 

""'""'""," uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

Advertentie
exploitatie 
Bureau Van Vliet b.v. 
Postbus 20 
2040 AA Zandvoort 
Tel.: 02507- 14745 

Advertentieprijzen 
1
/1 pag. vanaf/2.235.-
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1/• pag. vanaf/ 610.-
1/6 pag. vanaf/ 420,-
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Rubrieken: Speciale 
prijzen op aanvraag 

Druk 
Ten Brink Meppel b.v. 

De kopij voor het 
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En nu de gemeenten ... 
De landelijk politieke situatie zal ook op u bloeddrukverhogend werken. Maar 
nu gaat het eerst om andere zaken: de gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni. 
Geen ver-van-mijn-huis gebeuren, want de aanplant van de bomen in uw straat, 
het stroomlijnen van dat verkeerplein om de hoek, de keuze tussen een sporthal 
mét of zonder zwembad ... dat alles kan een rol spelen.in uw gemeente. 
Elke stad en dorp heeft eigen behoeften en wensen. Maar veel meer dan bij vorige 
gemeente verkiezingen zal het nu moeilijk zijn te kiezen tussen nieuwe en leuke 
dingen voor de mensen, want ook de bodem van de gemeentelijke schatkisten is 
zichtbaar. Gemeentebesturen hebben de grootste moeite om met sluitende 
begrotingen te werken. Lang kon de overvloed niet op en niets is daarna 
vervelender dan om de tering weer naar de nering te moeten zetten. Het besturen 
van gemeenten zal in deze tijd, waarin niet meer kwistig met subsidies kan 
worden gestrooid, veel meer vakmanschap vereisen. De keuze tussen woonerf of 
buurthuis, tussen wel of geen fietspad, tussen de aanleg van een recreatieterrein 
óf een theatertje wordt steeds noodzakelijker. Het is niet meer: "én ... én", maar 
"óf ... óf'. 
Kiezen maakt niet populair. De helft van de mensen stel je door een afgewogen' 
keuze teleur. 
U bent degene die op 2 juni kan gaan vérkiezen. Maak van dat recht gebruik. 
Benut het om een realistische gemeenteraad te krijgen. Stem op de mensen die 
die afweging straks aankunnen en -durven. 
Niet gaan stemmen ontneemt u straks elke basis tot kritiek op uw gemeenteraad. 
Thuisblijven betekent dat u uw partij in de kou laat staan. 
Het ligt gelukkig bij VVD-leden niet zo in de aard. U beseft terdege waar het om 
gaat. En als de machteloosheid over de landelijke politiek u als een loden mantel 
om de schouders ligt, realiseer u dan heel goed dat de liberale gemeentelijke 
bestuurders mi juist uw steun nodig hebben om straks sterk in de raad en in het 
college van B en W vertegenwoordigd te zijn. 
Kijk om u heen, deze laatste week, of u die immer actieve plak- en verspreidploeg 
nog even een helpende hand kunt toesteken. Ze lopen allemaal voor nop en uit 
puur idealisme voor die VVD te sjouwen. 
U bént geïnteresseerder in politiek dan de doorsnee Nederlander, want u bent lid 
vJn de .VVD. Door uw bezieldheid kunt u anderen méétrekken. Er zal moeten 
wordengeknokt tegen "De Grote Matheid", tegen de sfeer van "het-doet-er
allemaal-toch-niets toe". 
Liberalen drammen niet, maar ze geven nooit op! 
Tot 2 juni in het stemlokaal!! 
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Henk Koning: 

,,Gemeenten zullen 
prioriteiten moeten stellen" 

"En nu de gemeenten" staat op de cover. Oud
staatssecretaris mr. H. E. Koning, thans weer Tweede
Kamerlid, zal bij de Gemeenteraadsverkiezingen als 
lijsttrekker voor de VVD in Rotterdam optreden. Als 
staatssecretaris had hij o.a. in zijn portefeuille de financiële 
en economische aangelegenheden van provincies en 
gemeenten. Politieke vijanden van hem zeggen: "Koning 
heeft als staatssecretaris alleen de bezuinigingen 
gedecentraliseerd". Henk Koning bewijst alleen al het 
tegendeel door zich kandidaat te stellen voor de 
Rotterdamse gemeenteraad. Een gesprek met een politiek 
dier "pur sang". 

Hij is zonder kater teruggekomen naar 
de Tweede Kamer. "Het was wel weer 
leuk om - anders dan bewindslieden -
dingen weer zélfte doen, uit te zoeken, 
verhalen te schrijven, speeches in 
elkaar te zetten. Ook mis ik bij het 
geven van interviews de begeleiding 
van 'waakhonden' (departementale 
voorlichters) niet. Natuurlijk is het wél 
zo dat ik wat minder dan voordat ik 
staatssecretaris werd me druk maak 
over een aantal zaken, omdat ik nu 
weet hoe de vork in de steel zit." Henk 
Koning was na eenjuridische en fiscale 
studie namelijk al tienjaar kamerlid 
voordat hij als staatssecretaris naar 
Binnenlandse Zaken verhuisde. Zijn 
verhaal hervattend: "Als ik nu 
's morgens de krant lees, kan ik al 
voorspellen welke vragen die dag door 
kamerleden zullen worden gesteld. En 
dan denk ik dat enige informatie
inwinning door de betrókkenen die 
vragenstellerij overbodig zou hebben 
gemaakt." 
Zelfheeft hij sinds zijn terugkomst 
slechts tweemaal vragen gesteld en een 
paar maal mee ondertekend. "Het heeft 
trouwens geen zin meer," zegt hij 
schouderophalend, "er worden zoveel 
vragen gesteld dat ze meestal de 
kranten niet meer halen." 

Mr. Henk Koning ( 49) gaat de 
Rotterdamse campagne doen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. "Ik ben 
niet van plan wethouder te worden. En 
een andere full-time politieke baan te 
nemen. Ik weet dat ik in die 
Rotterdamse Raad, waarin ik ook vóór 
mijn staatssecretariaat zat, goed kan 
functioneren, omdat je door ervaring 
leert wat belangrijk is en wat niet. 
Daarom is die combinatie mogelijk. En 
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natuurlijk ook door de geografische 
ligging. Met de auto ben ik in een half 
uur van de Kamer in de Raad." 

Wij praten uitvoerig na over zijn beleid 
als staatssecretaris. Koning was een 
groot voorstander van decentralisatie 
van de bevoegdheden. Populair 
gezegd: politiek Den Haag moet niet in 
de schoenen van de provinciale en 
gemeen\.elijke overheden gaan staan. 

Laat de mensen de eigen 
verantwoordelijkheid. Henk Koning 
praat- nu als kamerlid- geen andere 
taal dan als staatssecretaris: "In een 
economisch neergaande situatie met 
minder belastingopbrengsten, is het 
onvermijdelijk dat niet alleen het rijk, 
maar ook de gemeenten in hun 
uitgavenbeleid teruggaan. De 
tegenhanger van de optelsom van de 
gemeentelijke uitgaven ziet er ruwweg 
als volgt uit: 35 %van de inkomsten 
der gemeenten wordt gevormd door de 
algemene uitkering gemeentefonds; 
5 5 % zijn doel- of specifieke 
uitkeringen van ministeries aan de 
gemeenten (voorbeelden daarvan zijn 
de kosten voor het kleuter- en lager 
onderwijs, die van het onderwijs 
krachtens de mammoetwet, de 
gemeentepolitie en de aanvulling van de 
tekorten van het openbaa~ vervoer); 
tenslotte is 10% van het gemeentelijk 
budget te dekken door eigen 
inkomsten, die binnenkomen in de 
vorm van belastingen, vooral op 
onroerend goed en de opbrengsten van 
gemeentelijke bedrijven. 
Dat komt er dus op neer dat 90% van 
de gemeentelijke inkomsten van het rijk 
komen. 
Ontdaan van dubbeltellingen geven de 
gezamenlijke Nederlandse gemeenten 
voor de lopende uitgaven een bedrag 
uit dat ongeveer in de orde van grootte 

ligt van tweederde van de rijksuitgaven. 
Dit gold in elk geval in 1980. 
Het is heel duidelijk dat de invloed van 
de gemeentelijke uitgaven op de 
nationale volkshuishouding heel groot 
is. Dat betekent datje ook die uitgaven 
in deze tijd van economische neergang 
niet buiten schot kunt laten. Het is 
onvergelijkbaar met de provincies die 
slechts 1 %van de rijksuitgaven voor 
hun rekening nemen. Mijn beleid als 
staatssecretaris is erop gericht geweest 
om die armoede en verdeling zo 
doelmatig en rechtvaardig mogelijk te 
laten plaatsvinden. Wat het huidig 
kabinet doet: alléén de vier grote 
gemeenten naar voren halen, vind ik 
eenzijdig. Natuurlijk zijn de problemen 
daar groot. Ik had destijds een lijstje 
met drie punten: 
1. De vier grote gemeenten; 
2. De oude Nederlandse steden met 
hun historische en verkrotte centra; 
3. De groeisteden en -kernen. 
Om nu de nadruk alléén op de grote 
steden te leggen, is onverantwoord." 

Levendhout 

Koning noemt het onvermijdelijk dat 
straks ook bij de steden in levend hout 
zal moeten worden gesneden. "Zo niet, 
dan verdort de boom van onze 
Nederlandse economie wegens gebrek 

Reny Dijkman 

aan voldoende voedingssappen. 
Natuurlijk zal het rijk ervoor moeten 
waken dat door bezuinigingen van de 
vakdepartementen (bijv. Onderwijs en 
Verkeer en Waterstaat) geen 
onevenredige afwenteling naar de 
gemeenten plaatsvindt. Ze mogen hun 
zorgen niet op de gemeentebesturen 
afwentelen. Ze zullen bij de beperking 
van de uitkeringen precies moeten 
aangeven waar de gemeenten en 
provincies het voorzieningenniveau 
kunnen of moeten verlagen. Dat moet 
men samen uitzoeken." 

College 

Henk Koning hoopt dat de politieke 
aardverschuiving van de laatste 
verkiezingen zichook op gemeentelijk 
niveau zal voortzetten. "Ik ben 
voorstander van gemeentelijke colleges 
waarin alle grote partijen zitting 
hebben. Dus géén 
meerderheidscolleges, waarbij een paar 
partijen andere buiten spel zetten. 
Primair staat de samenwerking 
voorop. Ook gemeentelijk zullen de 
problemen door een zo breed mogelijk 
politiek front moeten worden 
aangepakt en gedragen." 
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DEMONSTRATIE INBRAAKBEVEILIGING! 

Kosteloos en geheel vrijblijvend demonstreren wij bij u 
thuis of in uw bedrijf ons superieure electronische 
INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM. 

Door eigen import slechts f 1.450,-, excl. 18 % BTW. 

Bel voor nadere inlichtingen 
of folder: 
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AMIGO SAFETY NEDERLAND 
Javastraat 281 - Den Haag 
Tel. 070 - 636370 
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Koosjes 
Column 

Landsaarden verschillen en in en om 
het Europees Parlement kom je ze 
allemaal tegen. Men neemt het niet van 
elkaar over. Men tolereert het, beziet 
het soms met eenfijn glimlachje. 
Ook het personeel van de liberale 
fractie komt uit alle streken van 
Europa. Eenjonge ernstige Deen, een 
gesticulerende Italiaan, een 
kwetterende Française. Er zijn ook 
Nederlanders. 
Verschillend, maar allen ambitieus. 
Soms, aan het einde van de werkweek, 
komen ze bij elkaar en drinken 
champagne. Nu moet u niet 
onmiddellijk roepen: " Welja, een 
verkwistend troepje!' Zo is het bepaald 
niet. 
Ten eerste is de champagne hier 
billijker in prijs dan in ons land. Ten 
tweede wordt het mondjesmaat en niet 
met kratten tegelijk aangesleept en ten 
derde gebeurt het slechts dan als 
iemand iets te vieren heeft en de 
collega's daarop een glas willaten 
drinken. 
Het was na de verkiezingen in 
Frankrijk en men vroeg zich af hoe 
Giscard d'Estaing aan te spreken als 
hij zich misschien voor de poort van het 
Europees Parlement zou melden. Voor 
Fransen blijft een president de rest van 
zijn leven in naam president, een 
ministereen minister. Cees 
Berkhouwer blijft in Franstalige 
contreien: "Monsieur Ie Président", 

Sirnone Veil: "Madame Ie Président". 
Als men tijd van leven heeft wordt men 
daar dan ook door steeds meer 
presidenten en ministers omringd. 
Nederlanders bijvoorbeeld, hebben die 
gewoonte niet. Men kan iemand op 
straat nawijzen en zeggen: "Kijk, die 
meneer was eens minister" en als men 
héél aardig wil zijn: "Dat was een 
góeie minister", maar daar heeft u het 
mee gehad. 
De voorstellen voor het aanspreken van 
Giscard waren dan ook verschillend. 
"Dàg, Va/éry" leek mij te Nederlands 
en heb ik dus maar niet naar voren 
gebracht. Maar iets anders kon ik niet 
laten: "Zeg,ju/lie praten nu wel over 
ex-presidenten en -ministers, maar 
realiserenjullie je wel dat er hier, nu, in 
déze kame1~ wellicht toekomstige 
presidenten en ministers zitten en dat 
dat belangrijker is?" 
Er viel een diepe stilte en men staarde 
in de champagne alsof men de belletjes 
zat te tellen . .. 

KoosjeEins 

InAxelisde 
gemeenteraadscampagne 
gestart met het hijsen van een 
blauwe superballon plus VVD
vlaggen. Wethouder Piet Apers, 
Peter van der Spa en JO VD-er 
Pieter-Jan Esse/brugge hebben 
in meer dan één zin de touwtjes 
in handen. 

Voor elk jubileum een waardevol geschenk 
in zilver. 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT's JUWELIERS BEDRIJVEN 

Haven 1 + 5 - Schoonhoven 
Tel.: 01823-2651 
(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. artikelen) 

KLEIN - OEVER 
Largeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad, sport en (samen)spel, creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230 - 19204. 

HOTEL EDENHOF, Lenzerheide, Zwitserland 
Met de Nederl. Hotelier naar Lenzerheide per 12-persoons comfortabele HO
TELBUS. 1 0-Daagse reizen. Auto- en wandeltochten met de ter plaatse zeer 
bekende hotelier. Heen- en terugreis, verblijf in 2-pers.kamers, met douche/ 
WC, halfpension /975,- per persoon. Tevens te huur 4-6 pers. apparte
ment. Per eigen gelegenheid bent u ook welkom. Vanaf Zw.Fr. 55. per pers. 
per dag. 
Nadere inlichtingen: 8. de Geus, Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammerdam, tel. 
01726- 15520. b.g.g. 01724-8398. 
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DAG 
HANS! 

En zó vol was de zaal. 

WELKOM 
ED! 

Het is een gouden avond geworden in De Flint op die 14de mei. Ruim 1500 
VVD-ers kwamen vanuit het hele land om Hans Wiegel- voorlopig- uit te 
luiden en Ed Nijpels te verwelkomen. Mensen, wat een heterogene, maar 
op de juiste momenten wat een wárme, saamhorige club is die VVD toch!! 

In amper twee weken spijkerden René Stokvis, Ron Kroon, met Wiegels 
huisvriend Van Vliet en de hulp van Jan Kamminga, GerlofBoosman, 
Wim van den Berg en Hugo Dittmar een film in elkaar. "Hans Wiegel: 15 
jaar politiek". Ruim een halfuur film. De zaal was beurtelings stil en gaf 
ovaties. 

Gerrit den Braher schreef een lied: "Wiegel gaat naar Friesland toe", dat 
door de hele zaal werd meegezongen. Na afloop kregen de aanwezigen het 
grammofoonplaatje mee naar huis. Twaalfvideo-toestellen zorgden ervoor 
dat de mensen die niet meer in de uitpuilende zaal konden op de 
wandelgang ook alles konden volgen. 
Aan de hand van de fotoreportage van Theo Meyer een terugblik: 
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Statenverkiezingen heb je tnij een 
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grootste die we Ooit hebben gehad. " 
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zover ... Een 
staande ovatie 
voor de gaande en 
komende man. 
Eenwanne 
handdruk van 
Catherineen 
Frans 
A.ndriessen, die 
voOr het qfschefd 
vanHansnaar 
DeFlihtzUn 
gekomen. 

lfa.., WT'Ifel hedanJa. Kon en ge'""· eoa!, hij aüijd heef/ 

ge'P'<>keo. lfij heg;.,""'' .Jn mijn 0/euWe ""'file P~l ~n "'<>o'd 
van waardering aan dit kabinet dat enkele hesluiten heo/j 
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.. benoemt 
De partij van Jan 
bij mon~ aH ans 
Kammr gt erelid. 
Wiegel to 

4 

.. n 
NVpels. ZIJ n ·Ed 1

. gDe ma· drm· de nieuwe ne Verga e oord aan e Algeme is het w. k voord Dan spraa 
eerste t~~ het diepe. 
sprong! 



Wat was het simpel vroeger! 
Een kabinet stapte op 
wanneer het door interne 
verdeeldheid niet verder kon 
regeren (kabinet Den Uyl in 
1977) of als het parlement de 
regeringsploeg naar huis 
zond. 
De verwarring die het 
kabinet- Van Agt IJ heeft 
geschapen, is uiterst groot. 
Tot tweemaal toe bood dit op 
11 september 1981 beéäigde 
kabinet de minister
portefeuilles aan. Al in 
oktober was de zaak geklapt 
en konden de economen De 
Galan en Halberstadt gaan 
lijmen. Ondanks het 
onderling wantrouwen van de 
coalitiepartners en de 
fundamenteel verschillende 
uitgangspunten, lukte het hen 
de zaak voorlopig te 
krammen. 

De volgende, grote aanvaring werd 
veroorzaakt door de Voorjaarsnota, 
die 1 maart in de Tweede Kamer op 
tafel had moeten liggen. Die mondde 
uit na oeverloos overleg in het Goede
Vrijdagaccoord (9 april). Daarna moet 
Den Uyl publiekelijk zijn 
ziektewetvoorstellen terugnemen, 
doordat D'66 medewerking aan deze 
plannen weigert, waardoor de 
noodzakelijke parlementaire 
meerderheid in de Tweede Kamer niet 
aanwezig is. Het van de tafel vegen van 
dit accoord blijkt lastenverhogingen 
voor zowel werkgevers als -nemers op 
te leveren. De ziektekas is leeg. De 
premies moeten worden verhoogd met 
ingang van 1 juli. Verhoging van de 
lasten voor het bedrijfsleven zijn voor 
zowel het CDA als voor D'66 
onaanvaardbaar. 
Als het kabinet begin mei rond de 

vergadertafel zit, blijken er nog meer 
tegenvallers. Van der Stee, minister van 
Financiën, presenteert een tekort van 
540 miljoen op de voorgenomen 
bezuinigingen, bovendien wenst hij een 
extra bezuiniging van 500 miljoen, 
waarvan 200 miljoen zou worden 
gereserveerd voor de 
werkgelegenheidspot Van der Stee 
wenst vast te houden aan de 
oorspronkelijke bezuinigingen
vastgelegd in het regeeraccoord - van 8 
miljard. Op vrijdag 7 mei is het in feite 
al gebeurd met het kabinet. Van Agt 
belooft op 10 mei een eindvoorstel op 
tafel te leggen. Daar kan men dan ,ja" 
of "nee" tegen zeggen. Op 11 mei 
wordt dat van de zijde van de PvdA: 
nee. 

Schoorvoetend bieden de volgende 
dagen ook de D'66- en de CDA
ministers hun portefeuilles aan. Aan 
het kabinet op zo breed mogelijke 
basis, gegrond op een achterban van 
109 kamerzetels, is een eind gekomen. 
Steenkamp-vader van het CDA
krijgt de ondankbare taak om als 
informateur te trachten het 

onverzoenlijke te verzoenen en anders 
een noodoplossing te zoeken tot aan de 
verkiezingen. 

Veto 

Een eerste voorstel van de VVD om nu 
over te gaan op een kabinet CDA, 
VVD en D'66loopt stuk op het veto 
van de Democraten. Werd vorigjaar na 
de verkiezingen de VVD binnen 24 uur 
aan de kant gezet en bleek dat 
daardoor een onwerkbaar kabinet 
ontstond, D'66 had in datjaar nog 
niets geleerd. 
Politiek leider Ed Nijpels van de VVD 
stelt in zijn advies aan Steenkamp: "De 
voorkeur van mijn fractie gaat in de 
eerste plaats uit naar een kabinet dat 
bestaat uit CDA, VVD en D'66. In 
onze gedachtengang is dit een 
volwaardig kabinet dat tot 1985 zou 
moeten kunnen regeren. De 
argumenten hiervoor zijn u bekend. Dit 
kabinet kan de problemen van ons land 
eensgezind en met daadkracht 
aanpakken. Op die manier gaat geen 
tijd nodeloos verloren. 

-'*"·""""'""""'""' 



&i· 
~· 

Als dit kabinet door een weigering van 
CDA en/ofD'66 niet te realiseren is, 
dienen zo snel mogelijk nieuwe 
verkiezingen te worlfen gehouden. Mijn 
fractie gaat er vanui't dat dergelijke 
verkiezingen in de eerste week van 
september plaatvin den. 
Van dit laatste uitgaande komt 
vervolgens de vraag aan de orde wat er 

Ed Nijpels tijdens 
eerste consultatie 
bij informateur 
Steenkamp. 
Fotobureau Meyer 

tot aan begin september nog aan 
noodzakelijke maatregelen getroffen 
kunnen worden en op welke wijze dat 
dient te geschieden. In dat kader heb ik 
u verzocht een ronde tafelgesprek te 
organiseren tussen de fractievoorzitters 
van CDA, VVD en D'66. Mijn 
politieke groepering is bereid aan een 
dergelijk gesprek deel te nemen zonder 
enige voorwaarde vooraf. 
Ten overvloede deel ik u nog mede dat 
de VVD niet bereid is een kabinet, dat 
bestaat uit CDA en D'66 zonder meer 
te gedogen ... " 
Op 19 mei wordt bekend dat 
informateur Steenkamp zal trachten 
een rompkabinet CDA, D'66 samen te 
stellen tot de verkiezingen. D'66 blijft 
inspraak van de VVD weigeren, zodat 
men in een complete patstelling komt. 
Niet de VVD, maar D'66 is de 
troublemaker. Nijpels wenst voor de 
liberalen geen tweederangsrol, geen 
passieveja-knikkerij. De VVD werd 
contrecoeur vorigjaar in de oppositie 
geschoven. Aan deze rol verandert nu 
niets als er van CDA- en D'66-zijde 
niet een opening naar de liberalen 
wordt gemaakt. D'66-fractieleider 
Laurens-Jan Brinkhorst toonde de 
arrogantie ten top door voor de t.v. mee 
te delen dat voor de VVD 
"lieverkoekjes niet worden gebakken". 
Eenjaar regeren- nou ja, regeren,
heeft de Democraten '66 niets geleerd. 
Hun veto ten aanzien van de VVD 
geldt nog steeds. Maar zij zitten in het 
schip. Niet de VVD! 
Deze starheid is voor de VVD 
onbegrijpelijk. Het aanbod van Nijpels 
om nu met een regering waarin de VVD 
zitting neemt verder te gaan, 
staatsrechtelijk volstrekt oorbaar, was 
een uiterst royale geste. Zeker tegen de 
achtergrond van de laatste eclatante 
verkiezingsoverwinning. Nijpels deed 
dat aanbod omdat, zoals hij 
Steenkamp schreef: "De aanpak van 
de belangrijke sociaal-economische 
problemen ons voor alles gaat." 
Andere partijen blijkbaar niet. 

Reny Dijkman 
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Europese liberalen in 
Venetië bijeen 
Van 6- 9 mei vergaderden de Europese 
Liberaal-Democraten in Hotel Excelsior te 
Venetië: Onze Europarlementariërs en de 
VVD-delegatie, bestaande uit 15 leden, 
vervulden een belangrijke bijdrage voor het 
welslagen van dit congres. Bij maar liefst 3 van 
de 4 te behandelen onderwerpen traden zij op 
als rapporteur. 

Van Bernmelen 

0'66 stuit af op het liberale blok 

Daags voor aanvang van het congres 
vergaderde het bestuur van de ELD. 
Daar kwam o.m. aan de orde de 
uitnodiging, die D'66 richtte aan 4 van 
de totaal 11 aangesloten liberale 
partijen. 
Deze uitnodiging betreft het bijwonen 
van een Seminar getiteld "Nieuwe 
wegen voor Europa", dat D'66 
voornemens is te organiseren op 18 en 
19 juni in Den Haag. De vier 
uitgenodigde partijen hadden deze 
betrekkelijke eer te danken aan het 
gegeven dat zij door D'66 als meer 
progressiefliberaal worden ingeschat. 
Het bestuur van de ELD was van 
mening dat het hier slechts een 
herhaling betrofvan een poging van 
D'66 om een wig te drijven in de 
liberale eenheid binnen Europa. 
Daaraan bleek géén enkele behoefte. 
En wel in het minst bij David Steel, 
leider van de Engelse liberals, die aan 
een kort informeel contact met D'66 
slechte herinneringen bewaart. Na dat 
vluchtige contact verschenen
volstrekt ten onrechte- berichten in de 
Nederlandse pers dat de Liberals 
overwogen de liberale federatie te 
verlaten. 
Resultaat: liberale partijen zullen het 
D'66 seminar niet bezoeken. Over 
nieuwe en vooralliberale wegen voor 
Europa, daarover is in Venetië 
uitvoerig vergaderd. 

Economische situatie 

Over de economische situatie in de 
Europese Gemeenschap werd van 

gedachten gewisseld op basis van het 
rapport van Ove Guldberg, ex-minister 
van financiën in Denemarken. 
Guldberg stelt o.m. dat een ommekeer 
in het proces van economische recessie 
en het verwezenlijken van een 
hernieuwde groei de basis moeten 
vormen van het door de Liberaal
Democraten beoogde economisch 
beleid voor de Europese Gemeenschap. 
Zonder dit herstel zal de werkloosheid 
zich op een schrikbarend hoog peil 
blijven bewegen en zullen de 
individuele landen van Europa geneigd 
zijn een bekrompen isoleringsbeleid te 
gaan voeren, juist nu samenwerking 
dringend geboden is. Namens de 
delegatie voerde Koos Rietkerk het 
woord. Los van enkele kanttekeningen 
sprak hij zijn waardering uit voor het 
werk van de rapporteur. Bij de 
behandeling van deze materie werd ook 
een resolutie inzake 
jeugdwerkloosheid, opgesteld door 
Gijs de Vries, betrokken. Mede door 
zijn overtuigende toelichting op deze 
schrijnende problematiek werd deze 
resolutie met algemene stemmen 
aangenomen. 

Grensoverschrijdende 
verontreiniging 

Het congres besteedde vervolgens veel 
aandacht aan het rapport van Doede 
Kok inzake juridische en 
administratieve beginselen met 
betrekking tot grensoverschrijdende 
verontreiniging. Het gevaar van deze 
verontreiniging kan zich voordoen in 
bodem, water en lucht. Vooral de 
toenemende industrialisatie langs de 
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grenzen van onze landen vormt in deze 
een belangrijk probleem. De ontwerp
resolutie, die Doede Kok voorstelde tot 
wettelijke regeling van deze 
problematiek werd door de vergadering 
overgenomen. Een fraai resultaat, 
zeker gezien de complexiteit van deze 
materie. 

Europese Unie 

Bijzonder veel belangstelling trok de 
behandeling van het rapport inzake de 
vorming van een Europese Unie. Na de 
inleiding van Hans Nord, opsteller van 



het rapport, gaven Gaston Thorn, ere
voorzitter ELD, en Hans-Dietrich 
Genscher, voorzitter FDP (en minister 
van Buitenlandse Zaken in Duitsland), 
hun zienswijze over de toekomstige 
samenwerkingsvormen in Europa. 

Gedurende de discussie en behandeling 
van amendementen is gebleken dat de 
visie van HansNordook door de 
vergadering in grote meerderheid werd 
gedragen. Als belangrijkste punten uit 
de betreffende resolutie zij vermeld dat 
de liberalen in Europa voorstander zijn 
van een nieuw verdrag voor een 
Europese Unie. Dat verdrag moet kort 
en duidelijk de doelstellingen en 
werkwijzen van de Unie aangeven. 

Met zijn voorstellen heeft Hans Nord 
duidelijk de richting aangegeven 
waarin de Europese Liberaal
Democraten verder gestalte willen 
geven aan de eenheid binnen Europa. 
Een eenheid in verscheidenheid. 

In de discussie met de Europese fractie 
over actuele politieke aangelegenheden 
bestond veel waardering voor het werk 
dat Aart Geurtsen heeft verricht als 
rapporteur van de Juridische 
Commissie van het Europees 
Parlement. Het betreft hier de regeling 
van een aantal zaken in ondernemingen 
zoals medezeggenschap en de 
bestuursstructuur. Kernpunt is een 
dualistische structuur voor te schrijven 
voor alle ondernemingen met een 
duidelijke taakverdeling tussen raad 
van Commissarissen en directie. In 
Nederland een bestaande zaak, die 
deels als voorbeeld werd gesteld aan 
andere landen om tot een betere 
regeling van medezeggenschap te 
geraken. 
Wie was dat toch van D'66, die steeds 
zei dat de VVD een behoudende partij 

is, wars van maatschappelijke 
veranderingen? Hem raad ik gaarne 
aan de liberale politiek op Europees 
niveau nauwkeuriger te volgen. 

Tom van Bernmelen 
secretaris buitenland 

De Rol van Nederland in de Wereld 
De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting heeft in de serie "liberale nota's" (korte 
discussiestukken) een nieuwe publikatie laten verschijnen: "De Rol van 
Nederland in de Wereld". 
In deze nota schetst prof. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve de achtergronden van het 
Nederlands buitenlands beleid en de invloedsmiddelen die een kleinere maar 
hoogontwikkelde mogendheid heeft om invloed op het wereldgebeuren uit 
te oefenen, de eigen idealen kracht bij te zetten en zijn belangen te 
verdedigen. De schrijver bespreekt die verschillende visies op de 
verantwoordelijkheden die ons land in de wereldpolitiek zou kunnen 
nastreven: die van "gidsland", die van "volgland", of die van "diplomatieke 
katalysator". De nota biedt boeiende discussiestofvoor ieder die zich in de 
buitenlandse politiek interesseert. De prijs is/5,-, inclusief porto. 
Bestellingen door overmaking op giro 3349769 van de prof. mr. B. M. 
Teldersstichting te Den Haag. 

Recente rapporten van de Teldersstichting: 

35. Energie tot 2000 
36. Internationale Ontwikkeling en Buitenlands Beleid 
37. Namibië: Een testcase voor Zuid-Afrika 

prijs incl porti: 
/17,50 
/21,50 
/15,50 

38. De Raad van Commissarissen in de Onderneming 
van Morgen 

39. De Liberalen: Schets van een Politieke Stroming 
40. Rechtsbescherming tegen de Overheid 
41. Beheersing Overheidsuitgaven 
42. De NCO en Haar Pupillen 

Liberale Nota's: 

/15,50 
/13,-
/ 6,45 
/14,60 
/19,50 

"Sovjet Onderhandelingstactiek" door drs. A. W. Kröner 
"Modernisering van de Kernwapens" door prof. dr. ir. J. J. C. 
Voorhoeve 

/5,

/5,-

LAAT UW ONROEREND-GOED ZORGEN OVER AAN: 

Makelaarskantoor 

• deenik, geel en bergsma 

Keizersgracht 731 - 1 01 7 DZ AMSTERDAM 
Tel. 020 - 232034 I 245569 
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Langman: "Teldersstichting 
is zeer actier' 
Het gaat goed met de Prof. 
mr. B. M. Teldersstichting. 
Het nauw met onze partij 
verbonden wetenschappelijk 
bureau produceerde de laatste 
jaren een aantal opmerkelijke 
rapporten die in de 
vaderlandse pers positief 
werden beoordeeld of op zijn 
minst ruime publiciteit 
kregen. De inhoud van de 
rapporten levert een steeds 
belangrijker bijdrage aan de 
discussie binnen de VVD. 

In Leeuwarden was er eind februari 
zo'n grote belangstelling voor de 
partijraad, waarin het rapport over de 
beheersing van de overheidsuitgaven 
ter sprake kwam, dat de vergaderzaal 
moest worden uitgebouwd. 
Mr. drs. Hartgert Langman, sinds 1973 
voorzitter van het curatorium van de 
Teldersstichting, kijkt met genoegen op 
die bijeenkomst in de Friese hoofdstad 
terug. "De behandeling van het rapport 
is erg bevredigend verlopen", vindt hij. 
"De discussie over de stellingen stond 
op een hoog peil. Als we die lijn voor de 
toekomst kunnen doortrekken, zitten 
we als Teldersstichting op het goede 
spoor. D·an houden we aan de ene kant 
onze onafhankelijke positie en kunnen 
we anderzijds gebruik maken van de 
'feedback' van de partijleden". 
Curatorium-voorzitter Langman-geen 
"volbloed Fries" naar hijzelfzegt
werd in 1931 in de Friese plaats 
Akkrum geboren. Een provincie die 
veel prominente politici uit de sociaal
financieel-economische driehoek heeft 
voortgebracht. Zo komt dr. Wim 
Duisenberg, sinds kort president van de 
Nederlandse Bank, ook uit Akkrum. 
Een andere Fries, dr. Jelle Zijlstra- net 
vertrokken bij diezelfde Nederlandse 
Bank- is op de Vrije Universiteit in 
Amsterdam nog docent geweest van 
mr. Langman die inmiddels ook 
dagelijks zijn krachten wijdt aan een 
bankconcern. Hij is lid van de Raad 

van Bestuur van de Algemene Bank 
Nederland. -
In VVD-kringen kwam hij voor het 
eerst voor het voetlicht als minister van 
Economische Zaken in het kabinet 
Biesheuvel in juli 1971. Hij was toen 
hoogleraar aan de Nederlandse 
Economische Hogeschool (nu 
ErasmusUniversiteit) in Rotterdam, 
speciaal belast met de interfaculteit 
bedrijfskunde. 
Ooit circuleerde het gerucht dat hij 
alvorens het ministerschap te 
aanvaarden nog even snellangs het 
algemeen secretariaat aan de 
Koninginnegracht was gewandeld om 
zich als lid op te geven. 
Onjuist, want hij werd pas tijdens zijn 
ministerschap lid van de VVD. Het is 
gewenst dat in een normale politieke 
ontwikkeling - dus met uitsluiting van 
een zakenkabinet - een minister ook 
partijlid is, zei hij destijds in een 
interview. VVD-lijsttrekker 
Geertsema, later minister in hetzelfde 
kabinet Biesheuvel, constateerde bij 
mr. Langman "een puur liberale visie". 
"Ik was altijd de liberale beginselen 
toegedaan, maar was nooit politiek 
actief geweest", licht hij toe. 

Losseband 

Die wat "losse band" met de VVD is 
misschien wel typerend voor velen die 
in de Teldersstichting actief zijn. Niet 
iedereen in het wetenschappelijk 
bureau vindt het dan ookjuist om over 
het wetenschappelijk bureau "van de 
VVD" te spreken. "De Teldersstichting 
is indertijd door de VVD aangewezen 
als instituut dat van haar (de VVD) 
subsidie ontvangt. Zij gaat uit van de 
vrijzinnige beginselen. Dat betekent dat 
niet iedereen die meewerkt aan de 
rapporten van de stichting ook VVD-er 
is. Maar je moet welliberaal gezind zijn 
om je in de Teldersstichting thuis te 
voelen", aldus Langman. 
Toen hij in 1973 als voorzitter van het 
curatorium van de Teldersstichting 
toetrad (het kabinet-Biesheuvel was 
maar een kortstondig leven beschoren), 
kende het instituut nog geen functie van 
directeur. Vanuit de toenmalige 
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partijtop, wijlen Haya van Someren
Downer en oud-voorzitter Frits 
Korthals Altes, werd hem toen de 
suggestie gedaan de toenmalige 
fractiemedewerker Van Aartsen tot 
directeur te benoemen. "Ik had daar
eerlijk gezegd- veel bedenkingen tegen 
omdat ik vreesde dat de onafhankelijke 
opstelling van de TS daardoor verloren 
zou kunnen gaan, maar ik heb me 
daarin schromelijk vergist. Van 
Aartsen heeft die onafhankelijkheid 
wel degelijk overeind gehouden. Tevens 
onderhield hij nauwe contacten met de 
fractie en de partij om de behoeften te 
peilen. Voorhoeve heeft die lijn goed 
voortgezet. Ik denk dat we mede 
daardoor zijn uitgegroeid tot de meest 
produktieve aan een politieke partij 
verbonden wetenschappelijke 
instelling", zegt hij. 
De kwaliteitsbewaking hoort tot een 
van de allereerste taken van de 
Teldersstichting. Werkgroepen worden 
met zorg samengesteld om te zorgen 
dat er een rapport van goede kwaliteit 
naar buiten komt. 
"Een goede voorzitter is daarvoor een 
allereerste vereiste. Verder moet binnen 
ofbuiten de stichting behoorlijk 
worden voorzien in een secretariaat. En 
tot slot zal elke werkgroep uit leden 
moeten bestaan die een 
klankbordfunctie hebben en bereid zijn 
actiefmee te werken". 
Volgens Langman zijn er vrij veel 
contacten met het wetenschappelijk 
bureau van D'66 dat bij de rapportage 
vrij "populistisch" te werk gaat. "Als 
ze daar iets willen rapporteren melden 
ze dat in het partij-orgaan. Iedereen die 
geïnteresseerd is, mag dan zijn inbreng 
hebben. Onze aanpak vind ik zelf beter. 
Als je maar zorgt datje het oordeel van 
de werkgroepen kunt toetsen aan de 
mening van de partij, zoals recentelijk 
gebeurd is". 

Samenwerking 

Op een aantal punten lopen de 
inzichten van de wetenschappelijke 
bureaus van D'66 en VVD aardig 
parallel. Als een onderwerp zich 
daartoe leent zou een studie best 
gezamenlijk kunnen worden 



Victor 
Hafkamp 

aangepakt, vindt Langman, maar het 
samenwerkingsverband komt nog wat 
moeilijk uit de verf. Gekeken is onder 
meer naar samenwerking bij de studie 
over de hard drugs, op welk terrein de 
Teldersstichting een studie op gang wil 
brengen op speciaal verzoek van de 
VVD-fracties in de gemeenteraden van 
de grote steden. "Om redenen die mij 
niet bekend zijn, is de samenwerking 
nog niet van de grond gekomen maar 
het lijkt me een zinnige zaak ermee 
door te gaan". 
Overigens sluit Langman niet uit dat er 
nog eens een groot liberaal blok in 
Nederland zal ontstaan. Dat zou 
nieuwe interessante 
krachtsverhoudingen binnen de 
vaderlandse politiek teweeg kunnen 
brengen. De woordenstrijd die nog 
altijd tussen VVD en D'66 bestaat, 
voert hij terug op het oude confliét 
tussen vrijzinnig-democraten en andere 
liberaal gezinden. "De verschillen 
tussen de beginselprogramma's liggen 
vaak scherper dan die in de opvattingen 
van de individuele leden", stelt hij. 
"Maar dat is natuurlijk een stelling die 
je makkelijk kunt poneren, als je niet in 
de actieve politiek zit". 
Naar die actieve politiek verlangt hij 
overigens zelf niet terug. Hij voelt zich 
uitstekend thuis in de top van de ABN 
en heeft trouwens beloofd de belangen 
van de multinationale bankinstelling te 
blijven dienen. Daarnaast was resp. is 
hij lid van de commissies Wagner I en 
11. De eerste adviescommissie inzake 
het industriebeleid bracht halverwege 
vorige jaar al rapport uit aan de 
regering. Voor het komend zomerrecès 
wordt het rapport van de commissie 
Wagner 11 verwacht. "Die commissie 
kan als onafhankelijk orgaan veel 
positiefwerk voor het ministerie van 
Economische Zaken verrichten". 
Graag zou de Teldersstichting zich ook 
gaan verdiepen in de industriepolitiek. 
Andere rapporten, over de 
buitenlandse politiek van de Sowjet
Unie ten opzichte van West-Europa en 
over het emancipatiebeleid, zijn op 
komst. Ze zullen de uitspraak van 
curator Langman bevestigen dat "de 
Teldersstichting weer echt op de kaart 
is komen te staan". 

De eerste politieke stap van 
Eric Wiegel 

(overgenomen uit Elseviers Weekblad 
8mei 1982). 

Bijna een week alweer is hij hoogge-
zeten in Leeuwarden, als com

missaris van de Koningin in Friesland. 
Op 27 april echter bruiste hij nog in 
Den Haag, waar in de 'majestueuze 
Ridderzaal, die hij ooit eens per koets 
passeerde, een ontvangst werd gehou
den ter ere van Wiegels vertrek Uit het 
politieke centrum van het land. 
ledereen was er. Aan de zijde van zijn 
vrouw Marianne drukte ras-politicus 
Hans Wiegel de handen van velen, met 
wie hij in zijn Haagse tijd had ver
keerd. Fractiegenoten, medewerkers, 
politieke tegenstanders en oud-politi
ci, onder wie ex-D'66-ideoloog Hans 
Gruijters die zich toch al jaren op het 
lokale vlak heeft teruggetrokken. 
Te midden van de kluwen drinkende, 
snacks etende en vooral keuvelende 
mensen draaiden ook Wiegels beide 
kinderen hun toeren. Aanvankelijk 
rustig, maar naarmate het uur vor~er
de, wilden zij ook nog wel de viteg
vaardigheid ener radijs proberen, in
clusief de mogelijkheid tot het maken 
van een noodlanding op het achter
hoofd van een gast. Ook het spelle~e 
cocktail-prikken werd niet geschuwd. 
Tót het de kleine Erik Wiegel te veel 
werd. Langs de aanwezigen heen la
verend stevende hij koersvast op 
CDA-fractieleider Ruud Lubbers af, 
keek de hoge man aan en zei: "Me
neer, ik moet plassen. Weet u waar de 

Lubbers, nooit te beroerd om heel 
jonge liberaaltjes aan de hand te ne
men, versaagt geen moment, begrijpt 
het probleem en stapt met de kleine 
man op weg naar de catacomben van 
de Ridderzaal. Commentaar van Lub
bers op de korte onderbreking van een 
gesprek over de minima: "Tja, zo stel 
ik nu mijn prioriteiten." 

Uniek aanbod 
voor autorijders 

met vermoeide ruggen: 

Scheel 
autofauteuil 
maand lang 

op proef in uw 
eigen auto! 

Een maand lang kunt u een 
Scheel autofauteuil in uw 
eigen auto uitproberen. Zou 
de stoel u niet bevallen, dan 
levert u 'm weer in (tegen 

een geringe vergoeding). 
Twijfelde u reeds lang, of u 
zo'n f 1.200,- zou uitgeven, 
dan kunt u nu zonder risiko 
kennis maken met de 
unieke Scheel autofauteuiL 

Gun uw rug zo'n naar maat 
aangepaste Scheel auto
stoel, vele auto's lang! Vraag 
vrijblijvend dokumentatie of 
bezoek onze showroom in 
Hilversum of een van onze 
regionale dealers. 

• Als u er zeker van wilt zijn, dat 
u een Scheel autofauteuil koopt, 
vraag dan bij aankoop naar het 
2-jarig Scheel garantiebewijs. 

En let op dit vignet! 

-
sc:heel 

autofauteuils 

Showroom: Emmastraat 44, Hilversum 
Tel 035-14341 
Geopend: malvnjdag 8.30-17.00 u u*, . 
zaterdag 10.00-12.00 uur. 

------------- --
BON Stuur m1} vnjbliJVend uw dokumentatle 

NAAM 

ADRES 

PLAATS 

POSTCODE TEL 

invullen, u1tkn1ppen en opzenden aan· 
Scheel Nederland, 
Emmastraat 44,1211 NH Hilversum 
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"Mijn opinie is ... " 

JOVDHUIZEN 

Door ruimtegebrek is de rubriek 

"Mijn opinie is" in dit nummer 
komen te vervallen. 

REUVER 

' A
'. Op 28 mei spreekt de heer dr. R. Braamsin 

"drie in een ontmoetingscentrum" te 
Huizen. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
kernenergie en actuele politiek. 

LOENEN/VREELAND 

Op 27 mei spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in De Schakel. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: sociale zaken en 
werkgelegenheid. 

VLAARDINGEN 
Op 25 mei spreekt de heer A. J. Evenhuis in 
"de Kampioen" te Loenen. Aanvang: 20.15 
uur. Onderwerp: o.a. gemeentelijke 
herindeling. 

Op 26 mei spreekt de heer L. M. de Beer in 
zaal De Deel Vlaardingen Holy. Aanvang: 
20.15 uur. Onderwerp: volkshuisvesting, 
milieu en energie. 

NIJMEGEN WEE SP 

BERLICUM 

Op 27 mei spreekt de heer dr. L. Ginjaar in 
hotel Belvoir. Aanvang. 20.00 uur. 
Onderwerp: algemene politiek en 
energiebeleid. 

Op 27 mei spreekt mevr. drs. N. Rempt
Halmmans de Jongh in het Karrewiel thans 
school Dekkers. Aanvang: 14.00 uur. 
Onderwerp: "de vrouw in de politiek". 

Op 31 mei spreekt mevr. E. Verkerk
Terpstra in zaal Smits. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

BREDA 
Op 25 mei spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in het Turfschip. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: actuele politiek. 

Onderstaand treft u de toemees aan die de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels en mevr. 
drs. N. Smit-Kroes maken in het kader van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

GORINCHEM 
Op 28 mei spreekt mevr. E. Ver kerk
Terpstra in het strandpaviljoen. Aanvang: 
18.30 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

HEUKELUM 

NIJPELS: 
datum: 
28mei 

SMIT-KROES: 
datum: 
27mei 

28mei 
1juni 

kc: plaats: 
Groningen Groningen, Evenementenhal 

kc: 
Drenthe 

Gelderland 
Leiden 

plaats: 
Emmen, in het paviljoen van het 
Noorderdierenpark 
Doetinchem, zalencentrum Wilden Beest 
Capelle a/d IJssel, in De Hooghe 
Dorpschpolder * 

Op 26 mei spreekt de heer mr. H. E. Koning 
in het Dorpshuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: gemeentelijke herindeling en 
actuele politiek. 

Deze spreekbeurten beginnen om 20.00 uur. 
* Deze spreekbeurt begint om 20.30 uur. 

HILVERSUM J.KAMMINGA 
Op 25 mei spreekt de heer J. D. Blaauw in 
het Hofvan Holland. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

Op 25 mei spreekt de heer J. Kamminga in zaal Suisse voor de VVD-afdeling 
Zwolle. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

Genieten van rust en schoonheid 
in het natuurpark Zuid-Limburg 

Het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas. Eifel en Ardennen. 

*** HOTEL PEERBOOM 
TE EPEN (ZUID-LIMBURG) 
Dit kleine 3-sterrenhotel staat bekend om 
zijn persoonlijke verzorging en zeer goede 
keuken. De typische vrije sfeer en stijl ma
ken uw verblijf tot een waar genot. Luxe 
inger. zit-slaapkamers, alle voorz. van 
eigen badk. met bad-douche en toilet, ra
dio, telef. en weksysteem, ktv en fietsen 
op verzoek. 

Logies+ ontbijt van/40,- tot/50,- p.p.p.d. 
Logies, ontbijt + diner van /55,- tot/65,- p.p.p.d. 
Inlichtingen en folder. Hotel Peerboom, Wilhelminsstraat 
11, 6285 AS Epen, Zuid-Limburg, tel. 04455-2121. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant 

Tevens zalen voor recepties, diners, 
vergaderingen etc. 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890) 8896-8884 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

--,~~~ dat 't u schikt. _ .~. 

•'f'·'·l!·,.,; 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 

Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

bungalowparkennabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
alle denkbare voorzieningen. lxm in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. • 
<lrunuotineen The Deltona Corporat10n 

ongewoon. later stadturn van uw bunga- . . . . 
The Deltona Corporation- et>n low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue. M10m1. Flonda 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor- r--------------------- ï 
varianten. Van bescheiden afmetingren de lig bouwgrond te kopen I Name Neth. A I 

- - . 163? 
(maar toe~ luxueus en ~omfortabel) Een perceel bouwgron~ I Address ______ I 
tot werkelijk nante behUJzmgen. van 4000 m· is al verkrtjg- I I 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. I City Country: Holland 1 

Obtain the Property Report required by Federallaw and wad it IJefore signing anj1hing.@ I Telephone (business) . . .... (home) ................. 1 
No Federal agency has judged the merits or valuc, if iHJy, of this propPrty. AD IH2:!6 Iw~~~~·.·,·. L------_- _____________ ..J 

O~vakantie 
naar Zuid-Afrika. 

Twee keer per week vertrekt uw SAL 'privévliegtuig' 
van Schiphol naar Johannesburg. Naar de vakantie van 
uw leven. Of naar uw familie en vrienden in Zuid-Afrika. 
En het plezierige is; uw vakantie begint al aan boord van 
uw ruime, comfortabele SAL toestel. Want voor de vakantie
ganger is er de speciale Silver Class met z'n gastvrije comfort 
en voordelige tarieven. 

Uw SAL 'privévliegtuig', u wordt er bediend en 
verwend alsof u de enige passagier aan boord bent. 

VAKANTIEBON 

Stuur mij uw uitgebreide dokumentatie 
over reizen naar en in Zuid-Afrika. 

Naam: ______________________________________ __ 

Straat:----------------------------------------

Postcode/Plaats: -------------------~--------
Bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
SAL, Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam 

HAWAII 
17 dagen vanaff2.800,

lnclusief retourvlucht 
Amsterdam-Honolulu en 

Hotelaccommodatie. 
Inlichtingen: •• •) 

South Pacific Tours 

HOTEL CORPORATION 
OF THE PACIFIC 

* ~ob. a 
f!4irlines 

ORANJENASSAULAAN SS 
1075 AK AMSTERDAM 

TEL 020- 644693* TELEX 15741 CSP-NL 
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Deze zuivelfabriek in Uithoorn werd met SURFAKOTE 
MUURCOATING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 
Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen, flats, 
kantoren en industriële bouwwerken met Surfakote gespo
ten. 

SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan 
een gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. 

ALS U 

voor kortere of langere 
tijd in het buitenland 
moet gaan werken en 
wonen. terwijl het belang 
van uw kinderen eist dat 
zij in Nederland het on
derwijs blijven volgen. 

OF ALS U 

- in Nederland wonend
door omstandigheden 
wordt gedwongen de 
zorg voor uw kinderen tij
delijk aan anderen over te 
laten. 

DANVINDT U 

in Baarn een goede mo
gelijkheid voor het op
vangen van jongens en 
meisjes van 6 tot 20 jaar. 
Voor de cursus '80-'81 is 
nog beperkt plaats. 

Voor de cursus '81-'82 is 
nog beperkt plaats indien 
men voor 1 mei is 
ingeschreven. 

De LOUISA-STATE is een gezinsver
vangend internaat waar uw kinde
ren die zorg ontvangen die opvoe
ding tot volwassenheid vereist. 
Een staf van deskundige medewer
kers is belast met de studiebegelei
ding van jongelui die VWO. HAVO. 
MAVO of basisonderwijs volgen. 
J<inderen die voorheen geen Neder
lands onderwijs hebben gevolgd en 
/of de Nederlandse taal niet machtig 
zijn, hebben de bijzondere aandacht 
van de staf. 
Naast de studie en het .. leren stude
ren" geniet persoonlijkheidsvorming 
de hoogste prioriteit. 
De LOUISA-STATE-gelegen in een 
bosrijke omgeving- beschikt over 
ruime mogelijkheden voor rekreatie 
en sportbeoefening, o.a. door een 
eigen sportveld. tennisbaan en me
nagerie 

LOUISA-STATE 
Gerrit van derVeenlaan 16, 
3743 ON Baarn, 
telefoon (02154)- 20441 

Surfakote is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veel 
langer mee: 10 JAREN GARANTIE. Surfakote is dus een 
uitstekende investering. 

Vraag- vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort (U.). Tel. 
03484 - 1 587. 

Onder ntdactie van 

Prof. Dr. A. Heertje en Drs. E. van der Wolk 

f23,50 ll(j, 
Een uitgave van: Keesmg Boeken BV- Amsterdam KEESING 

L__ ____ ~ 
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EXCLUSIEF 

CANVASVERKOOPCENTRUM 
Prinsengr. 1 58 -Tel. 020 - 266992 
1016 HA T.o. Westertoren, Amsterdam 

130 Soorten canvas, voor bootkappen, autohoezen, caravanten
ten. Lichtgewichtdoek voor trektenten. Zonschermdoek van 120 
cm tot 270 cm breed. Balkonbespanningstof ± 80 cm breed kant 
en klaar met ringen en koord. Stoelloper 40 cm br. in wel 20 des
sins. Fietstassen, schoudertassen, weekendbags, boodschap
pentassen, alles echt zeilmakerswerk. 

Nog nooit bij Switzer geweest? 
Kom nou. 

Diamonds Manufacturiflc; 
Rotterdam 

• Groothandel in: Diamanten en Juwelen 
Beleggingsadvies inzake aan- en verkoop 

Kipstraat 7b, 3011 RR Rotterdam, tel. 010.134550* 

PETER KORF DE GIDTS 

ANTIQUAIR 

• Antiek glas 

• Maçonniek Glas 

• Antiquiteiten 

Kerkstraat 142 (spiegelkwartierl. Amsterdam 
Telefoon 020 - 252625 

[~ 
~LJ Queen 

ISIZ9 damesmode 

specialiteit- alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 t/m 62 

9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 ' Telef. 050- 180126 

Christiaan van der Klaauw 
In het Friese dorpje Joure herleeft de tijd van rond 
I 7 50, toen Jouster klokkenmakers de Friese stoel
klok bouwden. Christiaan van der Klaauw is een 
klokkenmaker, die op dezelfde ambachtelijke wijze 
zijn stoelklokken bouwt. Een unieke klok is bijvoor
beeld de carillon-kalenderklok, waarop u kunt waar
nemen de zonnestand met meelopende horizon en de 
maanstand in bolvorm. Deze klok speelt 3 melo
dieën op 6 bellen. U kunt op deze klok inschrijven 
voor de maand november (okt. is volgeboekt). 

Inl.: p.b. 119, 8500 AC Joure of Kruisstraat 5, tel. 
05138-4390. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 

Een jong, uniek kleerrnakersbedrijf. dat voortbouwt op de tradities van Gronin
gen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. 
Het bedrijf bestond op 1 april jl. 6 maanden en is trots dat het in deze korte tijd 
zeer tevreden klanten heeft gekregen in alle provinciën in Nederland. 
Indien u dat wenst en waar dat uitdrukkelijk toegestaan is door klanten van Ate
lier 7, kunt u referenties krijgen uit uw omgeving. 
Eén telefoontje (050 - 1 851 86) naar Atelier 7 is voldoende om één van de 
kleermakers, waar ook in Nederland, geheel vrijblijvend, naar u toe te laten ko
men. Hij bespreekt met u dan de wensen wat betreft de stof, het model en uw 
speciale wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te 
voelen. Pas dan besluit u of u een costuum laat maken. 
Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste stoffen
collectie in Nederland. 

Atelier 7. Spilsluizen 5, Groningen 
Tel. 050- 185186 

Inleveren? Jazeker! 
Uw oude goud kunt u in veel gevallen tot een geheel nieuw sieraad la
ten verwerken bij Rob Sipkes Edelsmid in Haarlem. Maar ook zonder 
dat de gevoelswaarde van een dierbaar bezit verloren gaat, kunnen 
vaardige handen het tot nieuwe glans brengen. Speciaal van uw oude 
trouwringen kunnen bekwame edelsmeden een ontwerp maken en 
daarbij tot ongedacht mooie creaties komen. Natuurlijk kunt u ook 
met uw eigen idee of ontwerp bij deze échte ambachtslieden terecht. 
Van edele materialen worden dan zéér persoonlijke sieraden gesmeed. 
U vindt Rob Sipkes en zijn medewerkers in 't hart van Haarlem, bij 
de Oude St. Bavo en de Grote Markt. 

ROB SIPKES EDELSMID 
Warmoesstraat 2, Haarlem, 023 - 324309 



Liberaal standl}unt: 
gezonde jonge mensen hebben recht 
op de laagste ziektekosten-premie. 

De GOV is een ziektekostenverzekeraar zonder 
winstoogmerk. Zij werkt zonder omwegen, zonder tussen
personen. Goedkoper dus. Dat is duidelijk te merken aan 
de premie. 
En wat moet je dan, als je niet tot de allergrootsten in 
verzekeringstand hoort? Dan moet je 't beter doen. 
Zorgen dat de dekking net iets uitgebreider is. Een royale 
vergoeding voor alternatieve geneeswijzen bij voorbeeld. 
En een tegemoetkoming in tandartskosten voor volwassen. 
Pluspunten zonder extra premie. Omdat je 't immers 

beter en goedkoper moet blijven doen. 
Daarom introduceer je een speciale Jongerenpolis Ziekte
kosten voor mensen onder de 40 jaar. 
Voor jongeren die nu nog de dure vrijwillige ziekenfonds
premie betalen. Of zich automatisch hebben laten over
schrijven naar een partikuliere maatschappij toen ze 
boven de loongrens uitkwamen. 
Kortom: voor de kritische jonge consument, die hoge 
eisen stelt aan het produkt en aan de prijs. 
Gezonde jongeren hebben recht op de laagste premie. 

Premie per jaar voor 'n complete ziektekostenverzekering, inclusief huisarts, apotheek, 
alternatieve geneeswijzen, etc .. 
Standaarddekking Met vast eigen risico-bedrag 

tot 25 jaar premie f 900,- tot 25 jaar eigen risico f 800,- premie f 400,-
tot 30 jaar premie f 1.000,- tot 30 jaar eigen risico f 900,- premie f 500,-
tot 35 jaar premie f 1.100,- tot 35 jaar eigen risico f 950,- premie f 550,-
tot 40 jaar premie f 1.200,- tot 40 jaar eigen risico f 1.000,- premie f 600,-* Bepalend is de leeftijd op het moment van toetreding. De premie wordt niet verhoogd als u 
tijdens de looptijd van de verzekering een volgende leeftijdgrens overschrijdt. 

GOV geeft de toon aan. Ontdek 't zelf. Vul de bon in en stuur 'm op naar GOV, 
Antwoordnummer I, 7100 WR Aalten. Of bel voor informatie 05437 - 2946 of 4966. 

r--------------------------, I Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de Jongerenpolis Ziektekosten. I 
1 Mijn naam is I 
I Straat I 
I I 
I Postcode/Plaats I 
I Telefoon 

1
1 

Geboortedatum I man: vrouw: kind(eren): I 
I GOV, Antwoordnummer 1, 7100 WR Aalten f 
L VVD ..J --------------------------

GOV/GOED EN VOORDELIG/VAST EN ZEKER 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Atelier 7, Groningen I Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécottes 
(Suisse) I Frank Boers, Nieuwegein I Modehuis Cartigny, Eind
hoven I The Deltona Corporation, USA I Diamonds Manufactu
ring Rotterdam, Rotterdam I Diners Club Benelux b.v., Amster
dam I Richard Ellis Int. Property Consulants, Amsterdam I Ge
meentelijk Internaat Ter Apel, Sellingen I Dierenhotel "Groot 
Bruntinge", Bruntinge I In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert b.v., 
Schoonhoven I Judokwai - Velp, Velp I Christiaan v.d. Klaauw, 
JoureI Peter Korf de Gidts Antiquair, Amsterdam I Onderlinge 
Ziektekostenverzekeringmij., Den Haag I Queen Size, Groningen 
I Randstad Bewaking, Amsterdam I Het Kasteel van Rhoon, 
Rhoon I Rotundatours, Emmen I Sindbad Tours, Eindhoven I 
Rob Sipkes Edelsmid, Haarlem I South Pacific Tours, Amster
dam I Uitgeverij Het Spectrum b.v., Utrecht I Switzer, Amster
dam I Wijnkoperij van Tetering b.v., Bloemendaal I Mevr. Veer
man, Den Haag I Uitgeverij Wever b.v., Franeker 

NIEUWE VILLA COSTA DEL SOL 

te koop aangeboden. Ligging Benalmadena bij Tivoli, uitzicht naar 
alle kanten. Oppervl. 194 m 2 op 717 m 2 grond (prachtige tuin). Prijs 
/240.000,-. Bouwgarantie, lage overdr.kosten. 

Inl.: F. Boers, Ankermonde 21, 3434 GA Nieuwegein, tel. (03402) 
38144. 

UITSTEKENDE BELEGGING: 

Bosperceel gelegen te Beekbergen (Apeldoorn) aan de rand van het 
dorp. 
Grootte 1 0.420 m 2 

Koopsom /3,95 per m 2 k.k. 

Brieven onder nr. VVD 156 aan: Bureau Van Vliet B.V., Postbus 20, 
2040 AA Zandvoort. 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal - Velp? Omdat voor 
uw gezin, vrienden en kennissen In een sfeervolle 
omgeving mogelijkheden bestaan. 
Judo -Jiu-Jitsu - Karate- Halha-Yoga -Jazz- beat
en soul-ballet, moderne damesgymnastlek. 

Tei.085-62.06.28 
Heemskerklaan 54 - 6881 ES VELP (Gld.) 

SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 

"Het Kasteel van Rhoon" , ~, 
à la carte Restaurant , : 

• 1 
Tevens zalen voor recepties, diners, ,· ~~ ~ \ :{ ~ 
vergaderingen etc. .. , 1 t.:: , . ..... 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890)8896- 8884 
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Haagse crisis 

De Liberale Internationale in 
september 

Boosman: Campagne wordt 1 0-daagse 
veldtocht 



Driemaal 
recht ... 

De derde verkiezingscampagne in éénjaar ... Wéér zal een beroep worden 
gedaan op de duizenden vrijwilligers in de afdelingen, die ook het afgelopen half 
jaar zo fantastisch hebben gewerkt. W éér zal, en nu wel héél klemmend, aan alle 
leden worden gevraagdfinancieel bij te dragen in de kosten van de campagne. 
Metz'n allen zetten we de tanden op elkaar en zullen we nog één keer alles op 
alles zetten. 

Voor onze partij wegen de laatste loodjes gelukkig niet het zwaarst. Wat is het 
een heerlijke stimulans te weten, dat de koers van de partij recht is, dat ons 
program eerlijk is, dat de laatste twee verkiezingen een ongekend succes waren 
en dat onze politieke aanvoerder steengoed is. 

Daarom gaan we de komende maanden blijmoedig en met zelfvertrouwen in. We 
weten dat onze politieke boodschap overkomt. Steeds meer mensen durven de 
voor sommigen nog zo grote stap naar onze liberale partij te maken. De kiezers 
weten wat ze aan ons hebben. Eerlijk en duidelijk: de VVD kiezen is kiezen voor 
zekerheid. 

Laat alle propagandisten, sprekers, bestuursleden, v~lksvertegenwoordigers en 
natuurlijk kandidaten de kansen, die werkelijk voor open doel liggen, benutten. 

Laten alle overige leden overallaten weten dat ze VVD-er zijn. Anderen willen 
luisteren. Treedt de kiezer tegemoet. 
Open. 

Dan lukt het. Wederom. Voor de derde maal in successie op 8 september ... een 
prima uitslag! 

Jan Kamminga 

In het hart van dit nummer is een machtigingsforp1ulier opgenomen. Degenen die op 8 septetliber tu~tin staat zijn zelf. 
te stemmen, kunnen aan de hand van dit fol'qtulier anderen daartoe machtigen. .. ' ··.' . •·· ... 
'' . .. ) 
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EdNijpels: 
Aanpak van problemen 
wordt verkiezingsinzet 

"Daarvoor zijn snelle verkiezingen 
noodzakelijk. • 
Verder moet men nu niet gaan vergeten 
dat in het vorig kabinet een conflict is 
geweest dat men niet heeft kunnen 
oplossen. Ná dat conflict was een 
meerderheidskabinet door de blokkade 
van D'66 niet mogelijk. D'66 zei nee 
tegen de VVD als regeringspartner. 
Dat houdt in datje de kiezers 
gelegenheid moet geven een oordeel uit 
te spreken over dat conflict en over die 
door D'66 opgeworpen blokkade . 
Bovendien is het onzin dat een 
demissionair kabinet straks geen 
begroting op kan stellen. Het kabinet 
Van Agt-Wiegel heeft in zijn 
demissionaire periode ook een 
begroting opgesteld en een aantal 
ombuigingen aangebracht. Als dit 
kabinet dat demissionair na de 
verkiezingen wil doen, dan krijgt het 
daartoe alle gelegenheid. Maar wat de 
VVD-fractie betreft, moèt er zo snel 
mogelijk een nieuw kabinet komen. 
Liefst al op Prinsjesdag en anders eind 
september. De heer Lubbers had de 

miljoenennota willen gebruiken als een 
soort verkiezingspamflet. De inzet van 
de verkiezingen is echter niet de 
miljoenennota van 1983 maar de wijz~ 
waarop de verschillende politieke 
partijen de problemen van ons land 
denken aan te pakken. Dát staat 
centraal. De resultaten van dat oordeel 
zullen we straks in de begroting van 
1983 moeten verwerken." 

Raket 

Ed Nijpels heeft de start gehad van een 
drietrapsraket. Op de 21 ste april werd 
hij na een enkele dagen durende 
procedure benoemd tot opvolger van 
Wiegel. Unaniem. Geen drie weken 
later bedanken de PvdA-ministers voor 
verdere samenwerking in het 
coalitiekabinet Van Agt-IL In de 
informatieperiode die volgt treedt Ed 
duidelijk op als de politiek leider van de 
VVD, brengt hij zijn eerste adviezen uit 
en krijgt hij te maken met de 
consultaties bij de Koningin, 

2 

informateur Steenkamp en formateur 
Van Agt en binnen anderhalve maand 
na zijn benoeming is hij de VVD
voorman die het debat doet rond de 
regeringsverklaring. Hij heeft 
werkweken van 120 uur achter de rug. 
Maar die uiterste inspanning was niet 
voor niets. Hij slaagde glansrijk. Op de 
middag na het debat zegt hij: "Achteraf 
is het me toch allemaal meegevallen. Ik 
heb er behoorlijk tegenop gezien. Zeker 
tegen dat debat dat de afsluiting was 
van de hele gang van zaken rond de 
kabinetscrisis, de informatie- en 
fo;matieperiode. Nu, aan het eind van 
het debat, ben ik redelijk tevreden". 
Op zijn voorzitterskamer gaat ondanks 
het bordje "niet storen" regelmatig de 
deur open en verschijnen VVD
collega's die hem even komen zeggen: 
"Ed, het was goed!" Veel tijd om bij te 
komen krijgt hij niet, want over een uur 
staat er weer eenjournalist op de stoep 
en vanavond gaat hij naar de 
Landelijke Propagandacommissie. 
De draad hervattend vertelt hij: "De 
VVD heeft gedurende de hele formatie 
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op een goede wijze geopereerd. Het is 
overigens voortdurend balanceren op 
een slap koord, maar over het 
uiteindelijke resultaat- en dat telt alleen 
in de politiek- ben ik wel tevreden". 
Drs. Ed Nijpels verzeilde in een 
situatie, die hij geheel niet had 
verwacht. Heeft hij in die tijd ooit 
gedacht: "Als ik dit had geweten, was 
ik er niet aan begonnen?" 
Nijpels-volmondig -: "Dat heb ik de 
laatste weken iedere dag ongeveer tien 
keer gedacht. Ik heb Hans Wiegel de 
keren dat ik hem de afgelopen weken 
aan de telefoon had hardgrondig 
toegesproken. Ik had inderdaad 
verwacht dat ik zo'njaar of twee zou 
krijgen om me op mijn gemak in te 
werken. Me op de hoogte te stellen van 
allerlei zaken. Wat ik nu allemaal heb 
meegemaakt, is zo ongeveer alles watje 
als politiek leider, dat woord gebruik ik 
liever niet, dus als fractieleider, kunt 
meemaken. En je ondergaat het 
allemaal wel. Het gebéurt allemaal zo, 
maar ik denk dat ik het komend 
weekend toch nog wel eens met de 
schrik in mijn benen door mijn huis zal 
lopen. De afgelopen weken heb ik veel 
overleg gehad met mensen als Gijs van 
Aardenne, Koos Rietkerk, Henk 
Koning en nog een aantal anderen. 
Daardoor heb ik geen gevoel van 
eenzaamheid. Het is zelfs zo dat ik op 
het moment dat ik in een debat word 
geïnterrumpeerd, daar vrij afstandelijk 
tegenover kan staan. Op zo'n moment 
voel ik me helemaal niet 
geëmotioneerd. Het is eerder achteraf 
datje denkt: tóch allemaal riskant! 
Voor hetzelfde geld ga je op je gezicht. 
Dan realiseer je je pas waar je mee 
bezig bent". 

Afspraken 

Terwijl D'66 naar buiten bleefbeweren 
clat tijdens de formatie- en 
informatieperiode geen afspraken met 
de VVD waren gemaakt, bewees het 
debat over de regeringsverklaring het 
tegenovergestelde. 
Nijpels: "We gedogen dit kabinet 
omdat we afspraken hebben kunnen 
maken. Onze wensen waren: 
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Ondanks deze financieel 
moeilijke tijden zou ik u, VVD
leden, er toch nog even op willen 
wijzen dat we nu in een 
merkwaardige situatie zitten. 
We hebben vier verkiezingen 
binnen anderhalfjaar. Het zou 
een slechte zaak zijn alsjuist bij 
deze verkiezingen wij niet die 
heel grote inspanning zouden 
leveren. Het gaat er mi om of de 
VVD straks wél of niet is 
vertegenwoordigd in het kabinet. 
Daartoe wordt een korte, maar 
hevige campagne gehouden ... 
Daarvoor is geld noodzakelijk. 
Daarom vraag ik aan iedereen 
om desnoods een paar gulden 
voor de WD ter beschikking te 
stellen. We hebben die nodig, 
want anders kunnen we straks 
geen campagne voeren. Een 
dezer dagen ontvangt u hierover 
van mij een brief. 
Ik reken op uw ste~ 

EdNijpels 

Indien u de acceptgirokaart 
gevoegd bij de briefkwijt bent 
geraakt, kunt u ook zelf. een 
bedrag overmaken op gzro 

, 4000716 t.n.v. VVD-financië7e 
actie, Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage. 

- verkiezingen op 8 september. We 
hadden nog liever vóór het zomerreces 
verkiezingen gehad, maar dat ging 
technisch niet; 
- ten aanzien van de samenstelling van 
het kabinet: het niet invullen van 
opengevallen staatssecretariaten en 
zoveel mogelijk ook de ministersposten 
niet opvullen. Vandaar dat we het een 
goede zaak vinden dat de Minister
President ook tegelijkertijd als minister 
van Buitenlandse Zaken zal 
functioneren; 
- invloed van ons op het beleid. 
Daarvan noem ik een aantal 
voorbeelden: 
1. In de brief die Van Agt mij stuurde 
-en ook in het eindverslag van zijn 
formatiewerkzaamheden-staat dat hij 
in dit kabinet alle sociaal-economische 
maatregelen zal toetsen aan het belang 
van de werkgelegenheid op langere 
termijn. Dat hebben Gijs van 
Aardenne en ik ook bij hem bepleit, nl. 
dat men bij alle maatregelen de 
gezondmaking van de economie op 
langere termijn voor ogen heeft. 

2. We hebben speciale aandacht 
gevraagd voor de jeugdwerkloosheid 
en voor het plan dat de VVD daarvoor 
klaar heeft liggen. De minister
president heeft vandaag in het debat 
gezegd dat ons plan een belangrijke rol 
gaat spelen in het regeringsbeleid. 
3. De electriciteitstarieven voor 
grootgebruikers, voor de industrie, 
zullen op korte termijn moeten worden 
verlaagd. Anders gaan tienduizend~n 
arbeidsplaatsen verloren. De regering 
heeft de VVD-fractie de toezegging 
gedaan dat deze tarieven binnenkort 
omlaag gaan. 
4. De solidariteitsheffing. Het 
probleem was, hoe vang je het niet 
doorgaan van die premie op? Wat stel 
je daar tegenover? De VVD heeft 
daarvoor concrete voorstellen gedaan 
en ik hoop dat die solidariteitsheffing 
niet door zal gaan. Dat zal o.a. van het 
standpunt van het CDA afhangen. De 
Minister-President heeft in zijn 
beantwoording duidelijk gemaakt dat 
hij het in feite met de VVD eens is en 
dat die heffing van de baan moet. 
Samenvattend: Op een aantal concrete 
punten is dit minderheidskabinet 
tegemoet gekomen aan de wensen van 
de VVD, nl. verkiezingen op 8 
september, de samenstelling van het 
kabinet en een aantal concrete 
beleidspunten. Dat betekent dat het 
beleid van dit interimkabinet duidelijk 
een andere richting uit gaat dan het 
beleid van het vorig kabinet. Dat was 
voor de VVD bepalend om het licht op 
groen te zetten. 
We zullen dit kabinet op zijn daden 
beoordelen. Punten waar we het niet 
mee eens zijn, zullen onze steun niet 
krijgen. Maar we vonden wél dat tot 
aan de verkiezingen in ieder geval 
maatregelen moesten worden 
genomen". 

Onzin 

Ed Nijpels beklemtoont dat alle 
verhalen die suggereren dat dit kabinet 
niets kan doen, onzin zijn. "Het kabinet 
kán met maatregelen komen. Het kán 
een begroting opstellen. Die 
voorbereiding stopt natuurlijk niet op 8 



Ed Nijpels op weg 
naar het Catshuis 
(foto Meyer) 

september. Dan moet het grootste deel 
voltooid zijn en moet er zo snel 
mogelijk een nieuw kabinet komen, 
waarin de kiezers zich herkennen. De 
gedachte dat dit kabinet lang blijft 
zitten, wordt gevoed doordat men 
ervan uit gaat dat de formatie lang zal 
duren. Nou, dáár zijn we gewoon niet 
vóór ... " 
Het opheffen van de blokkades van 
politieke partijen ten opzichte van 
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september de manier waarop we met 
andere partijen zoveel mogelijk van ons 
verkiezingsprogram kunnen realiseren. 
Geen afkeer van andere partijen. Niet 
op emotionele gronden samenwerking 
met andere partijen afwijzen". 

Verkiezingen 

Met de verkiezingen vlak na de 
vakantie voor de boeg zal een korte, 
maar intensieve campagne worden 
gevoerd. Ed Nijpels: "De partij zal het 
urgentieprogramma vaststellen. De 
nadruk zal - wat mij betreft- moeten 
liggen op een volwaardig kabinet, een 
snelle formatie, op diep ingrijpende 
maatregelen met name in de eerste 
regeerperiode van dat kabinet en 
derhalve moet er dus ook een kort 
regeerakkoord komen". 

Reny Dijkman 

Voor u op vakantie gaat 
nog een paar data 

25 juni: Kunnen de afdelingen voor het laatst vergaderen over de 
advieslijst t.b.v. de vergaderingen van de kamercentrales; 
26 juni: Vergaderen alle kamercentrales afzonderlijk en gelijktijdig om 
op 
29 juni tijdens een buitengewone vergadering van het hoofdbestuur te 
kunnen komen tot de vaststelling van de VVD-kandidaten in de 
rij kskieskringen; 
3 juli: Buitengewone algemene vergadering in gebouw "De Vereeniging" 
in Nijmegen t.b.v. de kandidaatstelling. Uitsluitend voor partijleden. 
Aanvang: 9 uur; 
I 0 juli: Vaststelling urgentieprogramma tijdens een partijraad in het 
Jaarbeurscongrescentrum in Utrecht. Aanvang 9.30 uur; 
28 augustus: Grootse start van de kortste campagne in De Flint in 
Amersfoort. Aanvang 12 uur; 
8 september: Slotavond in het Casino in Den Bosch. Aanvang om 19.00 
uur. Alle VVD-ers zijn van harte welkom. 
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De voorzitter van de Vrouwen in de VVD 
droeg vorige maand na vijfjaar . 
voorzitterschap haar functie over aan Ank van 
Namen. In A/ie C. van Wijngaarden
Ter/ouw's eigen taal gezegd: "Ik ga weg en 
Ank gaat het doen." Want zó is Alie: geen 
wollige taal. Recht voor de raap. Ze heeft de 
scheenbenen op haar pad niet altijd ontzien. 
Ze is zélfniet ontzien en ze ontzag zichzelf 
niet. Ze had maar één ding voor ogen: écht iets 
op te bouwen voor de vrouwenorganisatie. En 
dat niet vanuit eenfanaatheid, maar vanuit 
een relativisme - t.o.v. zichzelf zowel als 
anderen - en de nuchtere blik op de 
werkelijkheid, op het haalbare. Een 
hartverwarmend mens! 
Haar hartekreet bij haar afscheid is: 

"Meer menselijke warmte in de 
politiek!!" 

Haar huis in Bergambacht ademt haar 
specifieke stempel. Het is huiselijk en 
het verraadt de zorg van een vrouw die 
bij uitstek begaafd is met groene 
vingers. De ficus benjamini tegen de 
glazen achterwand is de naam 
"benjamini" allang ontgroeid. Een 
boomdikke stam verdwijnt in de 
kamervloer en de takken bekleden het 
plafond. "Gewoon een kwestie van één 
emmer water per week," zegt Alie. 
Maar al haar planten staan er feestelijk 
bij. Op het tafeltje naast me ligt een dun 
boekje met de titel: "Vriendschap is 
geluk hebben". Typerend voor de 
gastvrouw, die mensen neemt zoals ze 
zijn en zelf zal blijven zoals ze is: héél 
eerlijk, héél integer en daardoor ook 
kwetsbaar, maar dat weet ze doorgaans 
goed te verbergen. 
Over haar weggaan: "Ik ben nu vijf 
jaar voorzitter geweest. Voordien heb 
ik twee jaar in het oude bestuur 
meegedraaid, daarna éénjaar als vice~ 
voorzitter. Zeven ofbijna achtjaar 
'Vrouwen in de VVD' is een lange tijd. 
Ik denk dat we een heleboel hebben 
opgebouwd, maar na zo'n periode is je 

inventiviteit niet meer optimaal en met 
de andere functies die ik heb- ik ben nu 
ook gekozen in de Staten van Zuid
Holland - begon het mij toch te veel te 
worden." 
Haar organisatorische kwaliteiten 
waren er natuurlijk altijd al. 
"Samen met mijn man heb ik een zaak 
opgebouwd. Daarvoor heb je die 
kwaliteiten ook nodig. Ik deed de hele 
verkoop en de 
secretariaatswerkzaamheden. In de 70-
er jaren fuseerde de zaak met een ander 
bedrijfin Schiedam. Mijn 
werkzaamheden vielen weg en ik kreeg 
enorm veel vrije tijd ondanks mijn drie 
kinderen. Daarbij kwam dat ik mijn 
hele leven al politiek geïnteresseerd ben 
geweest. Politiek bepaalt mijn en jouw 
leven, bepaalt ieders leven. Toen dacht 
ik: niets doen ligt me niet. Ik ga de 
politiek in om zo te proberen vanuit de 
liberale beginselen mee te werken aan 
de ontwikkeling en de verandering. 
Tenslotte bepalen wij met ons allen de 
toekomst van onze jeugd." 
Ze begon "kleinschalig", maar haar 
capaciteiten en inzet vielen al spoedig 

op en haar- overigens onbetaalde
politieke carrière ging razendsnel. 
Als ik haar vraag terug te kijken op wat 
ze bereikt heeft, zegt ze: "Je zult je eerst 
moeten afvragen ófje wat hebt bereikt. 
Ik denk dat anderen dat veel beter 
kunnen beantwoorden, maar ik denk 
wel dat er een paar dingen zijn waar wij 
als organisatie trots op kunnen zijn. 
Uiteindelijk is op de laatste Algemene 
Vergadering via de nota: 'Daarom 
Vrouwen in de VVD' een eerste aanzet 
gegeven voor het beleid van de 
vrouwen in de VVD. 
Dat is nog nooit gebeurd. Je moet 
weten dat wij even lang bestaan als de 
partij. Ook de organisatie Vrouwen in 
de VVD bestaat volgendjaar 35 jaar. 
Ik vind het fantastisch dat nu de aanzet 
is gegeven om de vrouwen in de VVD 
als volwaardige organisatie mee te 
laten draaien binnen de partij. 
En dan de opkomst vorigjaar op de 
vrouwendag in de verkieZingstijd in De 
Flint, mede door het enthousiasme van 
GerlofBoosman konden we een 
speciale campagnedag opzetten. Daar 
waren zo'n kleine 700 vrouwen vanuit 



het hele land. Dan constateer ik dat de 
Vrouwen in de VVD lééft in het land. 
Dat is voor mij echt belangrijk geweest. 
Ik heb altijd gezegd, al bij mijn 
installatie als voorzitter, dat het niet de 
bedoeling is dat wij een op actie 
gerichte organisatie worden, maar dat 
we aandacht willen vragen voor die 
zaken die voor de vrouw belangrijk 
zijn. En we willen ook dat méér 
vrouwen zich met politiek gaan 
bezighouden. In Nederland heb je 50 % 
mannen en 50% vrouwen. Nou, dan 
vind ik datje dat in de VVD moet 
terugvinden. We hebben ernaar 
gestreefd om veel meer vrouwen 
in alle vertegenwoordigingen binnen de 
partij te krijgen." 

Haya 

Tot een van haar dieptepunten in deze 
periode hebben de dood en crematie 
van Haya van Someren-Downer 
behoord. Alie zoekt aarzelend naar de 
juiste woorden: "Het heeft me erg veel 
gezegd ten aanzien van het 
functioneren in de politiek ... de dood 
van Haya. Niet zozeer de dood, dat 
natuurlijk ook, dat eenjonge vrouw, die 
zo actief was, zoveelknowhow had, 
zoveel vriendschap kón geven, dat we 
die moesten missen. Maar méér nog 
trof me het verhaal van de dominee: 
'Haya heeft zich afgevraagd of men wel 
wist dat ze van mensen hield.' 
Ze deed al dat werkjuist omdát ze van 
mensen hield. Ik denk dat Haya het met 
die gedachte erg moeilijk heeft gehad. 
Ik herkende mezelf. 
Want die vraag heb ik me in de loop van 
de tijd toch ook wel gesteld. Misschien 
is het idealistisch - en velen zullen 
zeggen - te idealistisch - maar mijn 
mening is datje dit vrijwilligerswerk 
alleen maar kunt doen vanuit een grote 
betrokkenheid bij mens en 
maatschappij. Toch constateer ik datje 
als je op posities komt van een Haya 
van Someren, een Frits Korthals Altes 
en in veel mindere mate die van mijzelf, 
mensen gaan denken datje het allemaal 
voor jezelf doet. Dat je het leuk vindt 
om belangrijk te zijn. Ik ontken niet dat 
het soms een stimulans was, maar ik 

denk niet dat één van ons dat als doel 
had. Dat dát gegeven voorop zou 
hebben gestaan. 
Dat haalde ik uit het verhaal van de 
dominee bij Haya's crematie. Daarom 
voelde ik die desillusie. 
Ik zou heel sterk willen pleiten voor wat 
meer warmte in de politiek." 

Lacherig 

Wat Alie ook wel heeft gestoord - en 
niet haar alleen - is "dat zelfs binnen 
onze partij een wat lacherige houding 
ontstaat, wanneer je zaken aankaart 
die voor vrouwen belangrijk zijn. 
Vooral omdat ik vind dat zoveel 
mogelijk vrouwen met die partij 
moeten meedenken en werken in 
allerlei vertegenwoordigingen. 
Sommige - en vaak heel capabele -
vrouwen vinden het niet nodig dat de 
'Vrouwen in de VVD' er is. Zij stellen 
Je kunt wel zo in de partij meedraaien. 
Ik denk dat zo iets zuiver individueel is. 
Als je dat kunt: prachtig! Maar ik denk 
dat we dan toch vergeten dat een 
heleboel vrouwen zich onzeker voelen, 
niet de juiste opleiding hebben en dat 
juist zij de steun van de Vrouwen in de 
VVD nodig hebben om over die 
drempel te komen. 
Ik vind het jammer, dat vrouwen die 
hun positie al hebben bereikt daar zo 
makkelijk over oordelen. Zelfben ik 
ook gewoon in de partij begonnen. Niet 
speciaal in de vrouwenorganisatie. Pas 
toen ik ging meedraaien met de 
Vrouwen in de VVD heb ik ervaren dat 
er zo ontzettend veel vrouwen zijn die 
wel willen, maar niet durven. Dat heeft 
natuurlijk toch te maken met het feit 
dat die vrouwen een 
achterstandspositie hebben- wat nu 
algemeen erkend is. Dan ligt daar een 
heel duidelijke taak. 
En zelfs als die achterstand is ingelopen 
dan nog moet er een enigszins 
georganiseerde 'Vrouwen in de VVD' 
blijven bestaan. Gewoon voor de 
maatschappelijke vertegenwoordiging. 
Vertegenwoordigingen naar buiten, 
bijvoorbeeld in de Nederlandse 
Vrouwenraad. Vijfjaar geleden heb ik 
al gezegd dat ik het ideaal zou vinden 

als de 'Vrouwen in de VVD' niet nodig 
zou zijn. Een ideaal waarnaar we 
moeten blijven streven. Dan zullen 
mannen en vrouwen voor elkaar 
opkomen. Mijn definitie van 
emancipatie- die voor mij zowel voor 
vrouwen als mannen geldt- is dat de 
méns zich bewust is van zijn/haar eigen 
kunnen, zijn/haar eigen 
tekortkomingen en met die kennis met 

·beide benen op de grond staat in deze 
samenleving, opkomend voor de 
rechten van de mens. 
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Wanneer ik naar de Rooie Vrouwen 
kijk, dan denk ik dat zij veel meer 
maatschappijveranderend bezig zijn en 
dat wij vanuit onze liberale beginselen 
eerder bijsturend zijn op de 
ontwikkeling in de maatschappij." 

Ervaring 

Alie van Wijngaarden praat vanuit een 
rijke ervaring. Haar definities zijn niet 
achter een bureau ontstaan maar door 
de praktijk van alledag. "Als ik niet de 
medewerking van mijn huisgezin, van 
mijn kinderen had gehad dan had ik al 
dit werk niet kunnen doen. Dat houdt 
dus in dat mijn kinderen met mij méé 
geëmancipeerd zijn. Die hebben 
geaccepteerd dat het eten niet altijd op 
tijd klaar was en dat de bedden wel eens 
bleven liggen. Maar van andere zaken 
hebben ze genoten, hebben ze door 
mijn werk een veel bredere 
maatschappelijke instelling gekregen. 
Ze zeiden weleens: Mam, het is hier een 
puinhoop, maar je hebt altijd zo veel te 
vertellen en je weet van zoveel zaken af. 
Dát vonden ze fijn. Dat een aantal 
huiselijke zaken niet zo goed was 
geregeld, heeft hen alleen een grotere 
zelfstandigheid gegeven. Ik vind datje 
in een relatie beiden wat moet geven." 

Voorzitterschap 

Het voorzitterschap van de Vrouwen in 
de VVD heeft haar zeeën tijd gekost. 
Hoeveel? "Veel", zegt ze. "Je begint in 
een organisatie die eigenlijk in de 
kinderschoenen staat. De oude opzet 
was er een van een andere tijd, die toen 
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wél voldeed. Prima! 
Maar je hebt dus een nieuwe opzet 
nodig. Je begint in vrijwilligerswerk 
volstrekt zonder enige ondersteuning 
van betaalde krachten. Dan is het 
eigenlijk een dagtaak. Ook voor onze 
scheidende secretaris heb ik de grootste 
bewondering. Marleen begon met elk 
briefje zelf te typen en te stencillen. Het 
was een ontzettende klus. 
Vaak hebben we samen staan 
stencillen. Sinds anderhalfjaar is er nu 
een betaalde bestuursassisten te. 
Daarnaast zijn we langzaam geswitcht 
van niet alleen een organisatorische 
club, maar een club die aan politiek 
doet. Dat was mijn doel als voorzitter. 
We zijn geen koffie- oftheeclub, maar 
duidelijk een politieke organisatie. Dat 
vergt veel tijd, veelleeswerk en veel 
overleg. Ik ben er trots op dat we vorig 
jaar samen met de andere politieke 
vrouwenorganisaties een brief aan de 
kabinetsformateurs hebben 
aangeboden, met punten die voor 
politieke vrouwenorganisaties 
belangrijk zijn. Een gezamenlijk 
standpunt. Daar was veel overleg voor 
nodig." 

Stempel 

Alie van Wijngaarden-Terlouw heeft in 
haar voorzittersperiode een heel 
duidelijk stempel gezet op de 
Vrouwenorganisatie. Ze heeft voor 
haar club geknokt. Met open vizier, 
maar wél geknokt. Wanneerer-ook in 
vergaderingen waarin zij de organisatie 
vertegenwoordigde- sorns zacht-rose 
illusieballonnen werden opgelaten, dan 
stond daar Alie uit de 
Krimpenerwaard. Nuchtere Alie, met 
beide benen stevig op de grond en dan 
pátsten de ballonnen. Is dat haar altijd 
in dank afgenomen? 
Alie- grinnikend-: "Ik geloof dat mijn 
nuchterheid en pragmatische aanpak 
voor velen niet altijd leuk is geweest. Je 
kunt uit dit gesprek opmaken dat ik 
idealistisch ben, maar aan de andere 
kant moetje in en mét zo'n organisatie 
praktisch te werk gaan en niet aan 
zaken beginnen die niet haalbaar zijn. 
Of mij dat altijd in dank is afgenomen? 

Dank! 

Met het schrüven l'atJ een dankwoord in Vrüheid en Democratie, waartoe de 
redactie zo vriendelük was mü in de gelegenheid te stellen, heb ik bewust gewacht 
tot na 2juni. 
Nu kan ik dan ook beginnen met al die honderden nieuwe VVD-raadsleden geluk 
te wensen! In tal van gemeenten is onze liberale partü nu de grootste. Overal 
prachtige startkansen voor succesvolle onderhandelingen over de samenstelling van 
de colleges. 
Een geweldige steun ook in de rug t•oor onze nieuwe politieke aanvoerder. 
En een goede uitgangsstelling roor de campagne met het oog op de komende 
t•erkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Na dit vooruitzien nog een korte terugblik. Dankroorde afscheidsamnd, de 
hartelükheid, de film, het lied. Vreugde ov11r de wüze waarop de VVD mün 
oprolging heeft geregeld. En vele dierbare herinneringen ... 
Herinneringen aan Oud, Korthals, Haya, Van Riel. Aan Tox en Geertsema, 
Korthals Alt es en al die anderen die vroeger onze partüen hebben aangevoerd. 
Herinneringen aan al die afdelingen en centrales waar ik heb gesproken, aan de 
kleine, rokerige zaaltjes eerst, de bomt•olle zalen later. , 
Dank aan het algemeen secretariaat, vroeger met Van Vlaardingen en Magda, nu 
met als laatste der Mohikanen met•rouu· Van der Loo en met een grote staf. een 
modern apparaat. 
En ook dank aan al die leden van de VVD die mü steeds weer met hun emhousiasme 
en hartelükheid züntegemoetgetreden. 
In Friesland neem ik nu afitand•·an de landspolitiek.lk ben blü dat ik dat heb 
kunnen doen. En ik rerheug mü er geweldig op mü voor deze prachtige provincie en 
haar inwoners te kunnen gaan inzeilen. 
Het orakel uit Ljowl'ert zal ik niet worden. Maar de VVD rergeten doe ik ook niet. 
Dat kan ook niet als Erelid. 
A /Ie succes voor straks, onder de nu geheelt•ernieuwde leiding. 
Hetliberalisme heeft een grote toekomstt•oor zich. 

Nee. Wanneer je je manifesteert dan 
moetje incalculeren dat een aantal 
vrienden overblijft, maar datje ook 
vijanden maakt. Alleen mensen die 
niets zeggen, kun je niet in hokjes 
indelen, zoals wij dat in Nederland 
graag doen, die zijn algemeen geliefd. 
Maar de mens die zich profileert, die 
duidelijk lijnen trekt en uitspraken 
doet, die zal altijd- ook al wil je het niet 
- tegen een paar schenen schoppen, wat 

H. Wiegel 

volstrekt menselijk, maar niet de 
bedoeling is." 
"Heb je ook vrienden aan deze periode 
overgehouden?" 
Een typisch Alie- antwoord: "Dat 
hoop ik. Dat zal de tijd me bewijzen." 

Reny Dijkman 



11~1 
I 

Jan Kamminga bedanktAlyen 
Marleen voor hun inzet. "Dames, hoe 
had u het gehad willen hebben?" 

~~ 

~~~ 

Soepkippen en jojo's 
of de groei van een vrouwenorganisatie 

Menig partijbestuurder stelde zich 
enige jaren geleden nog de vraag: "Wat 
willen (of moeten) we nu eigenlijk met 
die organisatie 'Vrouwen in de VVD'?" 
Tijdens de afscheidsreceptie van Aly 
van Wijngaarden en secretaris Marleen 
Ruys werd die vraag duidelijk 
beantwoord: verdere groei en bloei van 
de vrouwenorganisatie ter meerdere eer 
en glorie van de partij. 
Deze wens werd door fractievoorzitter 
Ed Nijpels, op de valreep 
binnengekomen na een bezoek aan 
informateur Steenkamp, ondersteund 
met de woorden: "Op de Tweede
Kamerfractie kunnenjullie de 
komendejaren rekenen!". Ook 
partijvoorzitter Jan Kamminga had 
een soortgelijke belofte reeds eerder 
gedaan. In zijn toespraak tot het 
scheidende duo schetste hij de 
ontwikkeling rond de organisatie 
"Vrouwen in de VVD" aan de hand 
van zijn eigen ervaringen. Van een 
vriendelijke vrouwenvoorzitter naar 
één die weliswaar vriendelijk maar ook 
lastig was kreeg hij in zijn toenmalige 
functie van kamercentralevoorzitter te 
maken met Aly van Wijngaarden die in 
de eerste plaats voorallastig was en pas 
later ook vriendelijk bleek te zijn. Zijn 
houding in een gesprek met Aly en 
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Marleen was er één van "alles watje 
zegt kan tegen je worden gebruikt". 
Later, als ondervoorzitter van een 
partij die zich wat kritisch ging 
opstellen tegenover de "Vrouwen in de 
VVD"- ook al omdat de organisatie 
steeds meer geld ging kosten - bekende 
hij zich bij de twee dames net eenjojo 
te hebben gevoeld: "Aiy liet me vallen 
en Marleen ving me op". 
Langzamerhand echter veranderde de 
weifelende vraag "een vrouwen
organisatie, wat willen we daar nou 
mee?" in: "Dames, hoe had u het gehad 
willen hebben?". 

Vriendschap 

In de loop der jaren zijn de partij en de 
"Vrouwen in de VVD" dichter naar 
elkaar toegegroeid. De meest recente 
ontwikkeling in de samenwerking 
tussen beide besturen bestond uit het 
stuk dat in het voorjaar in Venlo door 
de algemene ledenvergadering werd 
aangenomen en dat nu op verdere 
uitwerking wacht. De aanvankelijke 
scepsis binnen het bestuur van de partij 
heeft plaatsgemaakt voor vriendschap. 
Thesa Blom, die vorigjaar aftrad als 
ondervoorzitter van de" Vrouwen in de 



VVD", ging terug naar de tijd dat Aly 
en zij als vervelende Adviesraadsleden 
het vrouwenbestuur werden 
binnengehaald in oktober 1976 ("Als je 
in de VVD je mond opendoet moetje 
het zelfmaar weten!"). Met de hulp van 
Marleen, de bestuursassistente op wie 
de voorzitter dag en nacht een beroep 
kon doen, werden plannen uitgebroed 
en uitgevoerd maar al gauw stond het 
nieuwe bestuur bekend als "die kliek uit 
de Krimpenerwaard". Over en weer 
werd weleens in alle hartelijkheid 
getracht "die soepkippen achter het 
behang te plakken" maar inspanning 
en enthousiasme voerden toch de 
boventoon. 
Aan Ank van Namen, de nieuwe 
voorzitter, de taak om de organisatie 
tot verdere bloei te brengen opdat nog 
meer vrouwen actiefbetrokken zullen 
raken bij de liberale politiek. Mar leen, 
gekenschetst als "het geweten van het 
bestuur", benadrukte de noodzaak van 
daadwerkelijke steun van de partij: 
"Wij zijn een organisatie zonder eigen 
inkomen binnen de partij. Wij willen 
dat ook blijven in het belang van die 
partij". Zelfkreeg zij van haar ex
voorzitster een pluim op de hoed 
gestoken: "Als we iets bereikt hebben is 
dat te danken aan de inzet van 

De nieuwe voorzitter 
vanonze 
Vrouwenorganisa
tie: Ank van Namen. 

Marleen". Een bewijs dat er iets bereikt 
is was wel het feit dat de 
afscheidsreceptie plaats vond in het 
Thorbeckehuis, het kloppend hart van 
de partij. Van heinde en ver kwamen 
partijbestuurders, Kamerleden, vrijwel 
alle Advies-raadsleden en andere 
belangstellenden de beide 
bestuursleden de hand schudden. 

Meest actief 

Ed Nijpels, thans "adviseur buiten 
dienst van de Vrouwen in de VVD", 
roemde de organisatie als "één van de 
meest actieve subverenigingen van de 
VVD die haar politieke voelhorens her 
en der in de partij heeft uitgestoken". 
Nadat hij zich ooit als JOVD
voorzitter nogal ongenuanceerd over 
de organisatie had uitgelaten (en 
daarna door de organisatie dan ook 
prompt lange tijd niet meer werd 
gevraagd) is nu van mening dat de 
vrouwenorganisatie een buitengewoon 
belangrijke rol speelt in de partij: 
"Knappe jongen die mij nu nog van die 
gedachte afhelpt". Ook zijn eerste 
kennismaking met Aly van 
Wijngaarden herinnert hij zich met 
gemengde gevoelens. Toen hij destijds 

alsjonge kamerkandidaat voor cte 
Kamercentrale waar Aly de scepter 
zwaaide zijn opwachting wilde maken, 
werd hij door haar resoluut geweigerd 
omdat hij niet op de lijst van sprekers 
voorkwam. Eenmaal kamerlid 
geworden lag dat even anders en 
ontstond er tussen hem en de 
vrouwenorganisatie een goed overleg 
over alles wat met emancipatie te 
maken had. 
Alle relevante stukken van de 
Kamercommissie Emancipatie zullen 
ook in de toekomst voor overleg naar 
het bestuur van de vrouwenorganisatie 
gaan. Daarmee is de plaats van de 
vrouwen binnen de partij duidelijk 
gemarkeerd. 

Anita Wagernakers 

A(:ti~cahier vernieuwd · 

Voor vf9uwen1iie actief:tijn binnen de 
orgarilsati((,'i'Vröuwen in de VVD'; (Óf 

· .dat grààg Willen worden) is er opnieuw 
een Actiècahier samen11esteld. In het 
Act!eeahier vindt u praktische 

:c 41\for.~tie Qvet de organisatie zelf, het ·· 
orgaiîl'teren van b\ieenkomsten, het 
opzetten van een vrouwengroep, het 
opstellen van een persbericht enz. Wie 
dit "naslagwerk" wil bestellen (en voor 
al diegenen die in de eerste regel zijn 
genoemd is het Actiecahier eigenlijk 
een "muSt") kan dit doen door 
overmaking vanf2,50 op ' 
rekeningnummerS 15194018 van de 
ABN-bank,postgiro 7112 te Den 
Haag ten name van de Stichting 
Organisatie "Vrouwen in de VVD" 
onder vermelding van "Actiecahier". 
Wie het Actiecahier nu bestelt kan ét 
reeds in het nieuwe seizoen haar 
voordeel mee doen! 



Koosjes Column 

Waarom, 
Thomas 
Maher,----:--
waarom 
Eurona'l 

Thomas Maher, lid van de liberale 
fractie in het Europees Parlement, is 
een echte Ier. Zijn boerderij ligt in 
Tipperary en met verlangen kan hij 
daar soms over spreken, over de velden 
en de oogst, als hij door de 
wandelgangen van de Europese 
parlementsgebouwen stapt. 
Waarom dan gekozen voor de politiek 
en nog wel de Europese politiek, 
Thomas? 
Hij strijkt met een verweerde hand 
door zijn grijze haardos, neemt een 
slok van zijn sterke thee met melk, ja, 
het is 'tea time' en zegt: "Ik koos niet 
voor de politiek. Maar kijk, als kind al 
las ik graag geschiedenisboeken, maar 
ik vroeg mij dan wel af of al die 
oorlogen tussen de landen in Europa 
niet voorkomen hadden kunnen 
worden. Was al dat leed nodig?" 
Kort na de tweede wereldoorlog 
maakte hij een reis door Nederland, 
België en Frankrijk. Zag de 
platgebombardeerde steden, de wegen 
die vernieuwd moesten worden, de 
massagraven van soldaten en raakte 
overtuigd van het belang van Europese 
eenheid. Hij zag de mogelijkheid 
daartoe, want de mensen die hij 
ontmoette, of zij nu Frans, Nederlands 
of Duits spraken en misschien een wat 
ander cultuurpatroon hadden, waren 
mensen zoals hij. Wilden net als de 
boeren in Ierland in vrede hun land 
bebouwen. 
Later, thuis in Ierland, wist hij als 
voorzitter van de Ierse boerenbond de 
andere leden te overtuigen van het 
belang aangesloten te zijn bij de 
Europese Gemeenschap. Voor de 
sociaal-economische commissie reisde 
hij 4 jaar naar Brussel op en neer en bij 
de komst van de directe verkiezingen 
voor een Europees Parlement dacht hij: 
"Hier is de weg om daadwerkelijk iets 
te kunnen doen voor de eenwording 
van Europa, people should belong to 
Europe!" Vandaar ... 
En nu, Thomas, als 
Europarlementariër, ben je tevreden 
met de gang van zaken, of misschien 
teleurgesteld? • 
Nee, niet teleurgesteld. Geen oorlog 
meer. De mogelijkheid om de 
problemen met elkaar te bespreken en 
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op te lossen, dat alles is er. Wèl 
bezorgd. Bezorgd dat er niet meer 
vooruitgang zou zijn in het scheppen 
van gemeenschappelijke instrumenten. 
Stilstand is achteruitgang en hiervoor 
moet gewaakt worden. Wij moeten 
verder! 
En nu je dan toch in de keuken van de 
Europese politiek verzeild bent geraakt 
Thomas, wat vind je, om je heen 
kijkend, náást vrede, nog meer van 
belang? 
Economische orde en bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijk industriebeleid. 
Niet ieder land voor zich, maar 
samenwerkend als in een voetbalteam. 
Eén doel, dezelfde kleur shirts, maar 
wèl ieder zijn rol naar zijn 
mogelijkheden. Er is verschil tussen een 
midvoor en een rechtsbuiten, maar 
beiden zijn van één club en even 
gewaardeerd. Het is de combinatie van 
de verschillende krachten die er een 
goed team van maakt. 
We zouden een federatie moeten zijn 
zoals de Verenigde Staten van 
Amerika. Dit hoeft zeker niet ten koste 
te gaan van eigen identiteit, cultuur, 
taal en traditie. Europa kijkt nu vaak 
met naijver naar Amerika. Beklaagt 
zich bijvoorbeeld over hun 
handelspolitiek. Dit is een verkeerd 
uitgangspunt. Het zo-u andersom 
kunnen zijn. De Verenigde Staten 
zouden met naijver naar ons kunnen 
kijken. Wij hebben de mogelijkheden, 
de mensen, de kennis, de ervaring. Als 
we de handen ineen zouden slaan en het 
nationalisme zouden laten varen. 
Thomas Maher is Rooms-Katholiek. 
Op mijn vraag wat hij denkt als hij Ian 
Paisley, eveneens afgevaardigde, in het 
Europees Parlement tegenkomt, zegt 
hij: 'Well,just another Irishman!' 
Hoewel hij het op vele terreinen met 
Paisley absoluut niet eens is, hoopt hij 
toch uit de grond van z'n ziel dat het op 
den duur mogelijk is met deze 'other 
Irishman' samen te gaan. Niet langer 
zinloos de geest van de Ieren te 
verdelen. 
Hij neemt de laatste slok van zijn thee 
en stapt terug naar de grote 
vergaderzaal: Thomas Maher,just 
another European ... 

KoosjeEins 



Gerlof Boosman: 
,Camnagne 
wordt 
tiendaagse 
veldtocht' 

"Ik vind het een afgrijselijke 
zaak dat binnen éénjaar al 
die zich kapotwerkende 
vrijwilligers voor de derde 
maal intensiefin actie moeten 
komen, "zegt campagneleider 
GerlofBoosman over de 
Tweede-Kamerverkiezingen 
die op 8 september worden 
gehouden. 
"Mijn grootste zorg is, hoe 
krijg ik die partij aan het eind 
van de vakantie voor de derde 
keer dit jaar weer actief op de 
been. Twee verkiezingen zijn 
al gekkenwerk, laat staan een 
derde, waarbij de campagne 
in tien dagen wordt gevoerd. 
Het feit dat andere partijen 
met hetzelfde probleem zitten, 
is een pleister op de wonde." 

Bastion 

Voor iedereen in het campagneteam 
staat één ding als een paal boven water: 
éérst moet vakantie worden gevierd en 
daarom wordt het straks, eind augustus 
- begin september, een uiterst korte, 
maar intensieve campagne. 
Boosman: "We houden een I 0-daagse 
veldtocht om het regeringsbastion te 
heroveren. We starten op zaterdag 28 
augustus in "De Flint" in Amersfoort. 
Met Hugo Dittmar sta ik borg dat die 
capagnestart een nog niet eerder 
vertoonde happening zal worden om 
het kader te motiveren en te 
informeren. Onze politieke top zal kort 
en kernachtig vertellen wat in dit land 
nu eindelijk moet gaan gebeuren. 
Natuurlijk wordt die 28ste augustus 
gelardeerd met spectaculair 
entertainment! 
Ik ga er eigenlijk van uit, dat geen 
enkele campagnevoerder zich de kans 
zallaten ontgaan om deze start mee te 
maken. Bovendien is het ook een 
historisch moment: voor het eerst in 
haar geschiedenis is de kans voor de 
VVD groter dan ooit om door te 
schieten naar een gerieflijke 30 
kamerzetels." Het is een zonnig 
vooruitzicht voor een campagneleider! 
GerlofBoosman voegt er echter met 
Friese nuchterheid aan toe dat we de 
huid van de beer niet moeten verkopen 
voor liij is geschoten en dat voor die 30 
zetels keihard zal moeten worden 
gewerkt. 
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Programma 

Het vele voorwerk vindt thans plaats . 
met als meest belangrijke punt de 
bijstelling van ons 
verkiezingsprogramma van vorigjaar 
aan de hand van de nieuwste gegevens. 
"Alle poespas rondom is aardig. Die 
franje mag er best zijn, maar de 
campagne heeft als kernpunt ons 
realistische urgentieprogramma, dat 
zal worden uitgedragen op honderden 
spreekbeurten in het hele land. Al die 
avonden worden belegd tussen 28 
augustus en 8 september. Dat betekent 
dat onze kamerleden onmogelijk alle 
afdelingen aan kunnen doen. Het 
campagneteam heeft besloten om de 
verdeling van de beschikbare 
man(vrouw)kracht door de 
kamercentralebesturen te laten regelen. 
Alleen op die wijze kan elke 
ondercentrale aan de bak komen." 
Dit houdt in dat aanvragen van 
afdelingen om bepaalde sprekers bij de 
secretariaten aan de Koninginnegracht 
of in de Kamer niet kunnen worden 
gehonoreerd. 

Op straat 

Tijdens de komende 
verkiezingscampagne zal de VVD de 
kiezer zoveel mogelijk op straat 
opzoeken. Ook dát geldt voor 
kamerleden, want ,juist de niet zo sterk 
politiek geïnteresseerden komen niet op 
onze bijeenkpmsten." 
De campagneleider hoopt vooral op 
een uiterst actieve campagnedag op de 
zaterdag vóór de verkiezingen. Een dag 
waarop elke afdeling haar eigen ideeën 
over campagnevoeren kan uitleven; 
waarop men er moet zijn in de 
winkelcentra en op opvallende punten 
in het dorpsgezicht of stadsbeeld. 
Hij verwacht dat de komende 
vakantieperiode zo verfrissend zal 
werken dat daarna de 
campagnevoerders in de VVD bereid 
zijn die I 0-daagse veldtocht te 
ondernemen, want zegt hij: "De velden 
zijn rijp om te oogsten." 



Landbouwministers 
hakken knopen door 
De Raad van Ministers 
(landbouw) van de Europese 
Gemeenschappen heeft op 18 
meijl. de prijzen voor het 
verkoopseizoen 1982-1983 en 
de daarmee verband 
houdende maatregelen 
vastgesteld. 
Het gevolg van deze 
besluitvorming is, dat de 
prijzen voor de zogenaamde 
marktordeningsprodukten in 
de gemeenschap met 
gemiddeld I 0,5 % zullen 
stijgen. 

In een periode van economische 
teruggang is dit een ontwikkeling, die 
wellicht bij velen de vraag oproept of 
dit, mede gelet op het feit dat er 
ingeleverd moet worden, niet een 
overwaardering van de landbouw 
inhoudt. 
Toegespitst op de Nederlandse situatie 
kan deze vraag als volgt worden 
beantwoord. 
Bij een gemiddelde prijsstijging van 
10,5 %, moeten we nagaan wat de 

PietBlauw 

betekenis is van de overige 
maatregelen. 
Voor ons land worden de monetair 
compenserende bedragen 
teruggebracht met 2 %. Deze dienen 
van de 10,5 %te worden afgetrokken. 
Gelet op het feit dat de nieuwe 
prijsmaatregelen 20 meijl. als 
ingangsdatum hebben, is de daar vóór 
geldende datum van I april met 7 
weken overschreden. Dat betekent 
voor de Nederlandse veehouderij, dat 

40 tot 50 modellen handgemaakte zilveren 
broodmanden altijd in voorraad 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT's JUWELIERS BEDRIJVEN 

Haven 1 + 5- Schoonhoven 
Tel.: 01823- 2651 
(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. 
artikelen) 

DIERENHOTEL 
,.GROOT BRUNTINGE" 

Het vakantie-adres voor uw hond en kat. 
Ruime verblijven, speelplaatsen binnen en 
buiten, goedverzorgde maaltijden en 
veterinair toezicht. 

Tel. 05935 - 249. Vosheugte 2, 
9435 TE Bruntinge (Dr.). 
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op jaarbasis, nl. tot I aprill983, geen 
verhoging van 8,5 %, doch van 7,5 % 
gehaald zal worden. 
Aan de hand van de meest recente 
gegevens, verstrekt door het Ministerie 
van landbouw, is het aandeel van land
en tuinbouw in de actieve 
beroepsbevolking 5,9 %, terwijl het 
aandeel van het agrarisch inkomen 4 % 
is van het netto nationaal inkomen. 
Volgens cijfers van het CBS zijn de 
prijzen van de in de landbouw 
verbruikte goederen en diensten in 
1981 met I 0 % gestegen. 
Ik ben me bewust, dat gebruikmaking 
van gemiddelde cijfers van relatieve 
waarde is, maar het betekent wel, dat 
wanneer de 10,5 %-prijsverhqging in 
de Nederlandse context wordt 
geplaatst, er duidelijk sprake is van 
inleveren in plaats van het inhalen van 
de zo nodige achterstand in inkomen. 
Voor de akkerbouw zijn de resultaten 
van het Brussels overleg het slechtst. 
Het is voor mij volstrektonduidelijk 
wat de minister van landbouw De 
Koning heeft bewogen, keer op keer te 
beweren, dat de prijsvoorstellen 
"griezelig hoog" zijn. Dit te meer, 
omdat nu de kogel eenmaal door de 
kerk is, de bewindsman heeft laten 
weten tevreden te zijn over de 
landbouwprij zen. 
Wat de gevolgen zijn voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
Europa, nu Engeland zich heeft 
gedistantieerd van deze 
besluitvorming, terwijl Denemarken en 
Griekenland niet aan de stemming 
hebben deelgenomen, laat zich op dit 
moment nog moeilijk raden. 
Dat het toekomstbeeld van de E.G. er 
niet zonniger op is geworden is 
duidelijk. 

PietBlauw 
VVD-Tweede-Kamerlid 



Succes voor Geurtsen 
Europees Parlement • In 

Op 10 en 11 mei jl. werd te S traalsburg de 
parlementaire behandeling van de Se EG
richtlijn over de structuur van de Naamloze 
Vennootschap afgerond. De belangrijke rol 
van rapporteur namens de juridische 
commissie van het Parlement werd vervuld 
door de Nederlandse liberaal mr. Aart 
Geurt sen. Een Richtlijn is een EG-besluit dat 
bindend is voor de lid-staten, maar dat qua 
vorm en middelen om dat te bereiken voor elk 
lid van de lid-staten vrij is. Een rapporteur is 
een lid van het parlement dat aan de plenaire 
vergadering een verslag namens een bepaalde 
vakcommissie voorlegt, op basis waarvan de 
beraadslaging en stemming plaatsvindt. 

Dat met de stemming van 158 voor, 
I 09 tegen en 7 onthoudingen over het 
verslag Geurtsen een mijlpaal is 
bereikt, blijkt alleen al uit het feit dat 
het eerste voorstel van de Europese 
Commissie over deze materie dateert 
uit november 1972. Het werd 
aangepast in 1975 en 1978. Een maand 
voor de verkiezingen in mei 1979 werd 
het voor het eerst plenair behandeld, 
maar wegens ontbreken van het 
quorum niet gestemd; in juli van 
datzelfde jaar werd het terugverwezen 
naar de juridische commissie, waar 
rapporteur Geurtsen 14 tweedaagse 
vergaderingen heeft nodig gehad om 
het in november 1981 voor de plenaire 
vergadering klaar te kunnen laten 
maken. Toen had inmiddels het 
ontwerp van de Europese Commissie. 
het dagelijks bestuur van de EG, ruim 
zestig wijzigingsvoorstellen ondergaan. 
Daarna zijn er tot op de dag van 
behandeling zelf nog door 
Communisten, Socialisten en Christen
Democraten meer dan vijftig 
wijzigingsvoorstellen ingebracht, 
waarvan uiteindelijk slechts één van 
substantiële aard van de linkse 
Christen-Democraat Bouke Beumer 
met conservatieve steun is aanvaard. 
Er mag wel eens worden geschreven 
wat voor een gigantisch en waardevol 
werk hiermee, maar ook in andere 

gevallen, ras-parlementariër en 
-liberaal Geurtsen 9P hetjuridisch 
terrein verricht. Schrijver dezes, die 
hem daarin al enige tijd bijstaat als 
fractieassistent, kan getuigen hoe deze 
"stille kracht" zich op dit terrein, dat 
voor de eenwording van Europa zo 
belangrijk is, tot een van de meest 
invloedrijke leden van het Europees 
Parlement heeft ontwikkeld, alhoewel 
onze fractie maar de vijfde in grootte is. 
Niet alleen van mede-leden, maar ook 
en met name van de zijde van 
commissarissen Narjes en Anctriessen 
is de rapporteur meer dan de 
gebruikelijke lof toegezwaaid. De 
Commissie heeft zelfs aangekondigd 
het ontwerp vrijwel in zijn geheel ter 
verdediging in de Raad van Ministers 
over te zullen nemen. 
Het voorstel Se richtlijn werd gedaan 
op basis van art. 54 van het EEG 
Verdrag, dat handelt over het opheffen 
van beperkingen in vrijheid van 
vestiging in de EG. De voornaamste 
punten zijn de volgende: 
De deelnemers aan rechtspersonen 
worden beschermd door bepalingen 
over jaarrekening en over de 
organisatie van de 
aandeelhoudersvergadering; de 
bescherming van de 
minderheidsaandeelhouders wordt 
geregeld evenals de aansprakelijkheid 

~ ~ ~ : : : :: :::: : :: : : :: ::: 

Aart Geurtsen 

van de leiding van de vennootschap; de 
bescherming van de belangen van 
werknemers wordt vastgelegd. 
Vooral dit laatste punt is in alle 
besprekingen het pièce de résistance 
geweest en het was ook de 
voornaamste reden dat dit ontwerp de 
linkerzijde nog niet ver genoeg ging. De 
voorzitter van de Duitse 
Gewerkschaftsbond Vetter achtte zelfs 
"een deur in het gezicht van de 
werknemers dichtgeslagen". Toch is de 
medezeggenschap via de 0 Rover 
CAO's, samenstelling Raad van 
Commissarissen, het informatierecht 
inspraak over belangrijke beslissingen 
als sluiting, verplaatsing, inkrimping of 
uitbreiding van de produktie, 
structuurwijzigingen en het aangaan of 
verbreken van fusies, thans 
gewaarborgd in ieder geval in NV'smet 
meer dan I 000 werknemers. Het is de 
verdienste van Geurtsen dat hij het 
rapport zo heeft weten aan te passen 
dat het niet bij voorbaat voor vele leden 
van de Raad van Ministers 
onaanvaardbaar is geworden, door het 
opleggen van verplichtingen die hier en 
in Duitsland al zijn ingeburgerd, maar 
in vele EG-landen nog totaal niet of 
onvoldoende bestaan. Dit geldt 
eveneens voor de invoering van de 
zogenaamde dualistische structuur, 
d.w.z. het naast elkaar bestaan van een 

zie pag. 23 



Kandidaatstelling Tweede Kamer 1982 

I. Op 8 september zal een tussentijdse ver
kiezing van leden van de Tweede Kamer 
worden gehouden. In verband met de korte 
tijd waarin een en ander moet worden ge
realiseerd, heeft het hoofdbestuur in zijn 
vergadering van 1 juni jl. gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid, zoals omschreven in 
artikel 16.1 TK (Jaarboek '81-'82, blz. 
294), om een verkorte procedure vast te 
stellen. In een bijlage publiceert het hoofd
bestuur de hoofdlijnen van deze procedure 
plus het technisch advies, zie "Schema 
Tweede-Kamerverkiezing 1982". Ten over
vloede zij vermeld dat heden alle zittende le
den van de Tweede-Kamerfractie een voor
lopige bereidverklaring hebben onderte
kend, zodat deze kandidaten zeker zijn van 
opname in de groslijst. De afdelingen hoe
ven dus de namen van deze kandidaten niet 
op te geven aan het algemeen secretariaat. 
De afdelingen zullen, in tegenstelling tot het 
gebruik bij periodieke verkiezingen, faculta
tief een ledenvergadering beleggen om een 
advieslijst op te stellen. De invloed van de 
afdelingen in de procedure zal echter toch 
bijzonder groot zijn omdat in de centrale
vergadering van de kamercentrale en in de 
buitengewone algemene vergadering (64ste 
algemene vergadering) het stemrecht uit
sluitend berust bij de afgevaardigden van de 
afdelingen. 
Het hoofdbestuur zal zo spoedig mogelijk 
alle handelingen, die verband houden met 
de te voeren campagne, neerleggen in de 
zgn. "campagnebrief', die dan aan de be
sturen van afdelingen en centrales zal wor
den toegezonden. 
Het hoofdbestuur doet een dringend beroep 
op de besturen van afdelingen en centrales 
alles in het werk te stellen om èn inzake de 
kanddaatstelling èn inzake de te voeren 
campagne het beleid van het hoofdbestuur 
te ondersteunen. 

2. Financiële acties 

Het hoofdbestuur zal in de tweede helft van 
juni een financiële actie voeren ter bestrij
ding van de grote kosten, aan de komende 
verkiezing verbonden. Aan de leden die nog 
geen bijdrage hebben overgemaakt zal in 
augustus een herinnering worden gezonden. 
Voorts zal het hoofdbestuur via een aantal 
advertenties een oproep tot financiële steun 
doen, waardoor degenen worden bereikt die 
geen lid zijn maar wèl met de VVD sympa
thiseren. 
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3. Partijraad IOjuli 1982 

Ingevolge het besluit van het hoofdbestuur 
zal een bijeenkomst van de partijraad wor
den gehouden op zaterdag JO juli a.s. in het 
Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht, ter 
vaststelling van het urgentieprogramma ten 
behoeve van de komende Tweede-Kamer
verkiezing. 
Het concept zal omstreeks 26 juni a.s. aan 
de leden van de partijraad worden toege
zonden, waarbij zij na eventuele rugge
spraak met bijvoorbeeld hun kamercentrale 
of met een partijcommissie - één week de 
tijd hebben amendementen in te zenden, die 
uiterlijk op 3 juli bij het algemeen secretari
aat binnen dienen te zijn. Deze amendemen
ten kunnen dan tijdens de bijeenkomst van 
10 juli in behandeling worden genomen. 

4. Vacatures dagelijks bestuur 

In de 36stejaarlijkse algemene vergadering 
(I 983) zijn áan de beurt van periodiek aftre
den de voorzitter J. Kamminga (reglemen
tair herbenoembaar) en de secretaris voor 
de organisatie J. den Ouden (alleen herbe
noembaar met toepassing van art. 24.5 on
der 3 statuten). 
Voorts hebben de secretaris voor de organi
satie ir. T. Thalharri.mer en de secretaris 
voor de voorlichting drs. J. H. Klein Mole
kamp de wens te kennen gegeven tijdens 
deze vergadering tussentijds af te treden. 
Voor genoemde vacatures kunnen zowel 
het hoofdbestuur als de ledenvergadering 
van elke afdeling gedurende de periode 15 
september tot 31 december a.s. één kandi
daat stellen. 

5. Vacatures hoofdbestuur 
(periodieke benoeming) 

De aandacht wordt erop gevestigd dat inge
volge het bepaalde in art. 46 onder 6 h.r. in 
de Mededelingen van het hoofdbestuur van 
I 0 september a.s. aan de besturen van afde
lingen en centrales zal worden medegedeeld 
welke leden van het hoofdbestuur, die niet 
behoren tot het dagelijks bestuur, tijdens de 
36ste jaarlijkse algemene vergadering aan 
de beurt van aftreden zijn, onder vermel
ding of de betrokkenen herbenoembaar zijn 
en welke organen (c.q. organisaties) be
voegd zijn tot kandidaatstelling en benoe
ming van de leden van het hoofdbestuur 
(art. 46 onder 7 h.r.). 

--·--··································--~-~-----



Schema Tweede-Kamerverkiezing 1982 
31 mei: leden zijn geïnformeerd door mid
del van persoonlijk schrijven van beide 
voorzitters; 

3 juni: publikatie hoofdlijnen en technisch 
advies met oproep tot noemen van namen 
van kandidaten in de Mededelingen nr. 
198 (voorts in Vrijheid en Democratie 
van 22 juni 1982); 

ledenvergaderingen van de afdelingen 
(periode 7 t/m 12 juni): 
a. wie op grostlijst; 
b. afgevaardigden benoemen naar cen
tralevergaderingen kamercentrales en 
naar algemene vergaderingen; 

op 14 juni: alle voorlopige kandidaten bij 
het algemeen secretariaat binnen (per ex
presse); 

16 juni: hoofdbestuursvergadering; 

- 19 juni: groslijst toegezonden aan alle ka
mercentrales; 

22 juni: groslijst en technisch advies in 
Vrijheid en Democratie; 

- 25 juni: facultatief; afdelingsvergadering 
over een mogelijke advieslijst voor de ka
mercentralevergadering; 

zaterdag 26 juni: alle kamercentrales ver
gaderen om advieslijst op te stellen; 

27 juni: opgave van de lijst per telex aan 
nr. 33564-VVD NL; 

- op 28 juni: alle advieslijsten van de ka
mercentrales en de processen-verbaal bij 
het algemeen secretariaat binnen (per ex
presse); 

dinsdag 29 juni: buitengewone hoofdbe
stuursvergadering ter vaststelling: 
a. ontwerp van het hoofdbestuur; 
b. lijst van gewogen gemiddelde; 

woensdag 30 juni: toezending aan bestu
ren afdelingen en kamercentrales van de 
stukken, onder a en b genoemd; 

zaterdag 3 juli: buitengewone algemene 
vergadering ( 64ste algemene vergade
ring) in Gebouw "De Vereeniging" te Nij
megen, ten behoeve van de kandidaatstel
ling; 

Beschrijvingsbrief 

zaterdag 10 juli: partijraad in het Jaar
beurs Congrescentrum te Utrecht, ter 
vaststelling van het urgentieprogramma; 

vanaf 10 juli: verzenden bereidverklarin
gen + verklaringen van bewilliging; 

- 15 juli: door algemeen secretariaat te ont
vangen bereidverklaringen + verklarin
gen van bewilliging; 

- vanaf 15 juli: opmaken lijsten + verkla
ringen van bewilliging verzenden naar in
dieners 
(22 juli voltooid); 

- vanaf22juÎi: verzamelen handtekeningen 
kiezers door lijstindieners; 

- 27 juli: dag der kandidaatstelling; 

28 augustus: demonstratieve bijeenkomst 
in Cultureel Centrum De Flint te Amers
foort; 

8 september: dag der stemming; 
uitslagenavond in het Casino te 's-Herto
genbosch. 

Buitengewone algemene vergadering 
( 64ste algemene vergadering) 

In verband met de kandidaatstelling voor 
de tussentijdse Tweede-Kamerverkiezing 
houdt de VVD op zaterdag 3 juli 1982 een 
buitengewone algemene vergadering in Ge
bouw "De Vereeniging" te Nijmegen. 

De vergadering, die uitsluitend toegankelijk 
is voor partijleden, vangt 's morgens om 
9.00 uur aan. De inschrijving van de afge
vaardigden begint om 8.00 uur, aangezien 
deze de nodige tijd zal vergen. 
De mogelijkheid bestaat dat de vergadering 
tot in de avond zal voortduren! 
De agenda luidt: 
I. Opening door de voorzitter. 

2. Behandeling van ingekomen stukken. 
N.B. Voor zover de ingekomen stukken be
trekking hebben op een of meer van de na te 
noemen agendapunten zullen zij bij de be
handeling van de desbetreffende agenda
punten aan de orde worden gesteld. 

3. Zo nodig: 
a. Gelegenheid voor de leden van de Twee-

de-Kamerfractie om in de algemene verga
dering ieder afzonderlijk het woord te voe
ren, voor zover zij zich, overeenkomstig ar
tikel 12.3, juncto artikel 9.3. van het regle
ment op de kandidaatstelling voor leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
bereid hebben verklaard een kandidatuur 
voor een verkiesbare plaats in overweging 
te nemen, en voor zover zij vóór de aanvang 
van de vergadering aan de algemeen secre
taris hebben medegedeeld dat zij in de alge
mene vergadering het woord wensen te voe
ren. 

b. Gelegenheid voor degenen die na de 
Tweede-Kamerverkiezing van 26 mei 1981 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie zijn 
geweest, inlichtingen te verstrekken (over
eenkomstig artikel 12.2, juncto artikel 10.4 
van het reglement op de kandidaatstelling 
voor leden van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal). 

4. Vaststelling van de technische inrichting 
van de in te dienen kandidatenlijsten en, in 
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voorkomend geval, van een schema van 
combinaties van kieskringen, overeenkom
stig artikel 10.7 van genoemd reglement, 
met dien verstande dat voor "verkiezings
raad" worde gelezen "algemene vergade
ring" (zie bijlagen). 

5. Vaststelling van de in de verschillende 
kieskringen in te dienen kandidatenlijsten, 
overeenkomstig artikel 10.8 van genoemd 
reglement, met dien verstande dat voor 
"verkiezingsraad" worde gelezen "algeme
ne vergadering" (zie bijlagen). 

6. Sluiting door de voorzitter. 

Vastgesteld door het hoofdbestuur van de 
VVD: 

J .. Kamminga, voorzitter 
W. J. A. van den Berg, algemeen secretaris 

7 juni 1982 



N.B. 1. 
De door de besturen van afdelingen en ka
mercentrales eventueel te, maken opmerkin
gen zullen voor de aanvang van de vergade
ring aan de afgevaardigden worden uitge
reikt. 

N.B.2. 
Hoofdlijnen stemprocedure. 

I. Voor wat de stemmingen in de algemene 
vergadering betreft, moge worden verwezen 
naar de artikelen 73, 74 en 76 van het huis
houdelijk reglement. In grote lijnen komt de 
stemprocedure hierop neer: 

2. Indien voor een plaats geen stemming 
wordt gevraagd omdat de vergadering zich 
voor wat die plaats betreft kan verenigen 
met de door het hoofdbestuur voorgestelde 
kandidaat, dan vindt geen stemming plaats 
(art. 76.2.). 

3. Zodra ook maar één afgevaardigde van 
de algemene vergadering over een bepaalde 
plaats stemming vraagt, vindt een vrije 
stemming plaats, waarbij elke stem, uitge
bracht op een op de groslijst voorkomende 
kandidaat, geldig is (art. 76.3). 

4. Behaalt bij deze eerste, vrije, stemming 
geen enkele kandidaat de volstrekte meer
derheid, dan vindt een tweede stemming 
plaats tussen de vier personen die bij de eer
ste stemming de hoogste aantallen stemmen 
op zich verenigd hebben (art. 74.2). 

5. Mochten bij deze eerste, vrije, stemming 
slechts op drie of vier personen stemmen 
zijn uitgebracht, dan vindt de tweede stem
ming plaats tussen de twee personen op wie 
de hoogste aantallen stemmen zijn uitge
bracht (art. 74.2). 

6. Is bij een tweede stemming tussen vier 
personen wederom geen volstrekte meer
derheid verkregen, dan vindt een derde 
stemming plaats tussen de twee personen 
die bij de tweede stemming de meeste stem
men op zich verenigd hebben (art. 74.3). 

7. Mocht bij een stemming niet zijn uitge
maakt tussen wie moet worden overge
stemd omdat bijvoorbeeld op een aantal 
kandidaten een gelijk aantal stemmen is uit
gebracht, dan vindt een tussenstemming 
plaats om uit te maken• wie van deze laatst
bedoelde kandidaten in herstemming wor
den gebracht.(art. 7 4.4). 

8. Indien bij een tussenstemming of een 
stemriling tussen twee personen de stem-

men staken, zal in de algemene vergadering 
het lot beslissen. Een en ander is in overeen
stemming met artikel 74.5 van het huishou
delijk reglement. 

9. Het hoofdbestuur stelt voor dat in de al
gemene vergadering wordt gestemd met be
hulp van stemmandjes, zoals geregeld in ar
tikel 76.4 van het huishoudelijk reglement. 

N.B. 3. 
20.1. Het stemrecht in de algemene verga
dering wordt uitgeoefend door afgevaardig
den van de afdelingen. 

20.2. Voor iedere vijftig leden van een afde
ling per één januari onderscheidenlijk één 
juli van het lopende jaar wordt één stem uit
gebracht; daarbij wordt het aantal leden 
van elke afdeling naar boven afgerond tot 
vijftig of een veelvoud daarvan. *) 

20.3. Voor afdelingen die na één januari 
onderscheidenlijk één juli van het lopende 
jaar zijn opgericht of waarvan de grenzen 
na die data zijn gewijzigd, wordt het aantal 
stemmen op de in artikel 20.2 bepaalde wij
ie vastgesteld op grondslag van het aantal 
leden dat één week voor de dag van de ver
gadering tot de afdeling behoort. 

20.4. De aspirant-leden worden voor de 
bepaling van het ledental van een afdeling 
als bedoeld in artikel 20.2 en 20.3 buiten be
schouwing gelaten. 

20.5. De afgevaardigden van een afdeling 
worden benoemd door de ledenvergadering 
van die afdeling. 

20.6. Iedere afgevaardigde stemt in de al
gemene vergadering zonder last naar vrije 
overtuiging. 

49.1. Bij benoeming van afgevaardigden 
als bedoeld in artikel 20.5 van de statuten, 
benoemt de ledenvergadering één of meer 
plaatsvervangers, al dan niet per afgevaar
digde. 

49.2. Indien de ledenvergadering meer dan 
één afgevaardigde benoemt, kan zij tevens 
vaststellen hoeveel stemmen iedere afge
vaardigde met inachtneming van het in arti
kel 20 van de statuten bepaalde aantal 
stemmen ter algemene vergadering zal uit-

*) Het is om technische redenen niet moge
lijk te beschikken over de ledenlijst van 1 
juli 1982. Derhalve geldt de ledenlijst van 1 
januari 1982. 
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brengen; toezicht op de naleving van zoda
nig besluit berust bij de afgevaardigden van 
de afdeling zelf. 

49.3. Afgevaardigden kunnen hun verte
genwoordiging overdragen aan andere af
gevaardigden van dezelfde of van een ande
re afdeling. 

49.4. De voorzitter kan van iedere afge
vaardigde verlangen dat deze zijn bevoegd
heid aantoont, bij gebreke waarvan de be
trokken afgevaardigde geen stemmen meer 
mag uitbrengen. 

N.B.4. 
Ter bevordering van een vlot verloop van de 
vergadering is het aan te bevelen dat afge
vaardigden van afdelingen, die bij een be
paald punt het woord wensen te voeren, 
zich zo snel mogelijk opstellen bij de in de 
zaal aanwezige microfoons. 

N.B. 5. 
Uitgezonderd het ontwerp van het hoofdbe
stuur (artikel 9.1 onder 3 TK) en de stuk
ken, omschreven als in artikel 9.1 onder 1 
TK, zijn alle voor deze vergadering relevan
te stukken opgenomen in dit nummer van 
Vrijheid en Democratie. 
Voorts wordt verwezen naar de Mededelin
gen van het hoofdbestuur nr. 198, per ex
presse toegezonden aan afdelingen en ka
mercentrales op 2 juni jl. 

N.B.6. 
Alle thans in de Tweede Kamer zitting heb
bende leden van de VVD hebben 'zich op 7 
juni jl. bereid verklaard een voorlopige kan
didatuur in overweging te nemen. 
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Groslijst 1982 

Conform artikel6.1 van het reglement op de kandidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de voorlopige 
kandidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer · 

Verkiesbare plaatsen 

Betekenis der letters: 

a. = opleiding na lagere school 
b. = beroepsmatig uitgeoefende functies 
gedurende de laatste tienjaar 
c. = politieke activiteiten gedurende de laatste 
tienjaar 
d. = andere maatschappelijke activit~iten 
gedurende de laatste tienjaar 
e. =. ?e o~de~werpen die de voorlopige kandidaat 
naar ~1gen mztcht het beste liggen, met als 
codenng: 

I. algemene politiek 
2. buitenlandse zaken 
3. binnenlandse zaken 
4. onderwijs 
5. wetenschappen 
6. sociale zaken 
7. volksgezondheid 
8. cultuur 

N.B. Voor de groslijst werden 238 kandidaten 
voor een verkiesbare plaats en 66 kandidaten voor 
een niet-verkiesbare plaats bij het algemeen 
secretariaat aangemeld. 

vanAardenne, drs. G. M. V. 

Hooikade 5, 331 I CD Dordrecht/ 18-3-19301 
a. gymnasium-B; doctoraal ex. wis- en 
natuurkunde R.U. Leiden Ib. I 97 I -dec. I 9771id 
Tweede Kamer; dec. I 977-sept. I 98 I minister van 
Economische Zaken; vanaf aug. I 981 lid Tweede 
Kamer I c. I 964-dec. I 977lid gemeenteraad 
Dordrecht (van I 970- I 972 wethouder daarna 
fractievoorz.) Id. voorz. bestuur Ge~. 
ziekenhuis Dordrecht; voorz. Prov. VVV Zuid
Holland en VVV Dordrecht; bestuurslid sectie 
Algemene Ziekenhuizen van de Nat. Ziekenhuis 
Raad; lid College v. Ziekenhuis voorzieningen; 
comm. Bandsspaarbank te Breda Ie. I, 3, I I, 12, 
23, 24en 25. 

Alberts, G. W. 

Daggertsweg I, 7 4 I 4 ES Deveilter I I 2-8- I 925 I 
a. mulo-B; middenstandsdiploma I 
b. bloemsierkunstenaar detaillist in bloemen
planten; leraar bloemsierkunst I 
c. gemeenteraadslid/ d. hoofdbestuur K.N.O.V.; 
voorz. Bloemisten Patroons Ver. Deventer e.o. 1 
e. 12, 14, 15, I 6 en 20. 

van Alphen, F. M.H. 
Wilhelminastraat 36, 598 I XW Panningen I 25-9-
1944/ a. 3-j. HBS; HTS-W; ISW
bedrijfseconomie Ib. dir.groot-en kleinhandel 1 
c. ondervoorz. afd. Helden; bestuurslid 
statencentrale Venlo; voorz. VVD-werkgroep 
gem. raadsverk. Helden; lid samenw. groep sport/ 
sportieve recreatie inz. Kaderwet Specifiek 
Welzijn Id. secr. Hockeyclub Helden; penningm. 
Bridgeclub Helden; bestuurslid Lande!. 
P,romotieplan Sanitair; bestuurslid "Sanitairgroep 
9 'Ie. I, I 2, 14 en 22. 

9. maatschappelijk werk 
I 0. defensie 
I I. financiën 

. 12. economische zaken 
I 3. justitie 
I 4. volkshuisvesting 
15. ruimtelijkeordening 
I 7. waterstaat 
18. landbouw 
I 9. visserij 
20. middenstand 
2 I. ontwikkelingssamenwerking 
22. sport, toerisme 
23. milieu 
24. ènergie 
25. innovatie 
26. emanèipatie 
27. mediabeleid 
28. jeugd- en jongerenwerk 

vanAs,ing.J.D. 
Valkenbos 6, 6997 AS Hoog-Keppel I 17-6-1934 
I a. LTS; HTS-werktuigbouw Ib. servicesales 
manager bij Thomassen Holland B.V. I c. was 
afd.-secr. van Hummelo en Keppel Id. vakbond 
HPME; voorz. VHP Thomassen; mede-opr. 
tennisvereniging LTC te Hoog-Keppel
bestuurstaak; secr. vliegclub Teuge/ e. I, 2, 5, 10, 
I I, I 2, 24 en 25. 

van A spert, M. C. J. R. 
B~ron v.d. Bogaerdelaan 5, 5473 AV Heeswijk
Dmther I 22- I 0-1939 I a. MTS-werktuigbouw 
MO Economie/ b. directeur Aa-Dee staalbou~ 
sinds 1974/ c. raadslid Heeswijk-Dinther I 
d. plv. voorzitter metaalunie Zuid; dag. 
bestuurslid Branchegroep staalbouw; bestuurslid 
Research Advies Commissie.( RA C) I e. 2, I 2, 
21, 25, 29. industrie. 

Bakker-Weesing, mr. J. L. 
Tintorettostraat 9, 1077 RM Amsterdam/ !0-12-
1 919 I a. gymnasium-A; ~octoraal rechten/ . 
b. advocaat/ c. lid prov. staten Noord-Holland 
I 973-1974; sinds 19741id raad v. advies afd. 
Amsterdam Id. div. besturen, maatschappelijke 
werk/ e. I, 4, 6, 7, 9, I 3, 16, 21, 26, 28, 29. 
jeugdcriminaliteit-werkloosheid, 30. 
minderhedenbeleid en 3 I . Europese 
samenwerking. 

van Beek, W.I. I. 

Puttenstraat 36, 6026 XS Maarheeze I 15-1-1949 
/a. MEAO;HEAO-B.E./b. administrateur/ 
c. bestuursfuncties in afd. Roosendaal 
Eindhoven en Maarheeze, ondercentraie 
Eindhoven en kamercentrales Tilburg en 's
Hertogenbosch; gemeenteraadslid Maarheeze I 
d. adviseur reg. welzijnsorganisatie Ie. I, 6, 10, 
11 en 12. 

de Beer, L. M. 

Willem de Zwijgerlaan 15, 3136 APVlaardingen 
/6-8-1934/ a. HBS-B; HTS-bouwkunde/b. en 
c. lidTweedeKamer/e. 1,14,!5,16enl7. 

Bemelmans, F. 
Beienbroeklaan 59, 6090 ZG Heythuysen I 19-
12-1946 I a. school v. scheepswerktuigkundige 
der koopvaardij Ib. directeur In st. bureau 1 
c. raadslid, fractievoorz.; lid stadsgewest 
Roermond; actief in div. commissies I d. voorz. 
Juniorkamer Roermond; voorz. "Zulec" Ie. 14, 
15, 20, 23 en 24. 

Berkel, C.L. 
Burg. H. Houtkoperlaan 14, 4051 EX Ochten 1 I· 
8-1955 I a. atheneum-A; R.U. Utrecht- rechten/ 
b. marktonderzoek-produktontwikkeling I 
c. bestuurslid en voorz. prop.-comm. afd. 
Echteld; vertegenwoordiger prop.-comm. in 
ondercentrale I d. lid Amnesty International I 
e. 1, 12, 13, 14, 15 en 29. rijksuitgaven. 

Blaauw, J. D. 
Laan van Vollenhave 2267,3706 HB Zeist/ 27-4· 
I 941 I a. HBS-B; Kon. Inst. v.d. Marine
zeedienst officier Ib. 1972- I 978 officier Kon 
Marine (lt. t.z. Ie kl.); 1972-1976 . 
onderzeebootbestrijdingsofficier a/b jagers en 
fregatten; I 976- I 978 docent Operationele School 
Den Helder I c. 1970- I 977 bestuurslid afd. Den 
Helder; 1978-heden lid Tweede Kamer· 198 I
heden plv. lid Assemblée Raad v. Euro~a en West
Europese Unie; lid partijcommissies·lid 
studiegroep Europ. Beweging Nederi. inzake 
Europese veiligheid; lid werkgroep 
Telders.stichting Europa-Amerika; rapporteur 
Defens1e-Comm. West Europ. Unie; bestuurslid 
Ned. groep v.d. Interparlementaire Unie I 
d. I 979-heden lid Round Table; I 978-heden lid 
Groep Nederland Liberale Internationale· 1982 
secr./penningm. Ned. Pari. Groep t.b.v. R~ssische 
joden/e. 1,2, 10, 16, 17, 18, 19,21,29. 
handelspolitiek en 30. EEG/Europese Zaken. 

Blauw, P.M. 
Albatrosstraat B I 06, 9663 PT Nieuwe Pekela 1 
30-9-193 7 I a. 6 j. middelbaar onderwijs; 3 jaar 
kadervormend onderwijs Ib. landbouwer I c. lid 
Tweede Kamer; lid dagelijks bestuur VVD; voorz. 
KC Den H~lder; voorz. KC Groningen; voorz. 
VVD-fractie Streekraad Oost-Groningen I 
d. voorz. Waterschap (54.000 ha); voorz. 
Landbouwver. VVB; lid Herinrichtingscommissie 
Oost-Groningen/e. 15, 17, !8,20en23. 

Bleijerveld, F. J. 

Lariksstraat 26, 3329 AK Dordrecht I 29-10-
1935 I a. HBS; sociale pedagogiekM.O.-A + B 
Ib. secr. Raad v/h Jeugdbeleid; gem. ambten. 
sociaal cultureel werk; voorz.JandeL contact soc.
cult. ~erk district west/ d. secr. Koepelcomm. 
Welzun VVD; secr. werkgroep Ouderenbeleid 
VVD Id. bestuurslidgezelligheids-en 
carnaval~verg.; bestuurslid ijshockeyclub; 
bestuurslid prov.jeugdraad; bestuurslid St. 
Ruimte/ e. I, 4, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29. 
kaderwet specifiek welzijn en 30. 
jeugdwerkloosheid. 

Bloot, mr. ing. W. 

J. Ligthartlaan 8, 3312 KG Dordrecht/ 22-7-
1932 I a. mulo; Hogere School v. 
Scheepswerktuigkundigen; Univers. van 
Kopenhagen (hydraulica); Erasmus Univers. 
Rotterdam (doet. Neder!. recht); TH-Delft-div. 



cursussen; talen: Engels, Duits~ Frans~ Italiaans I 
b. gem.-ambtenaar; adj.-dir. Gem-Verwerkings
en Reinigings-en Ontsmettingsdienst (q.q. lid 
aantal ambtel. commissies) I c. bestuurslid afd. 
Dordrecht/ d. mede-opr.-secr. St. Vakopleiding 
Ongediertebestrijding; lid, docent en examinator 
Uitvoeringscomm. opleiding personeel openbare 
reiniging; lid consumentenraad 
Consumentenbond; lid afd. bestuur Ver. v. 
Hoofden v. Dienst en Hogere Ambt. gem. 
Dordrecht; lid Standard Conference European 
Local Authorities; lid Ned. Ver. v. Reinigingsdir.; 
lid Veiligheidscomm. N.V.R.D.; lid vrijw. 
brandweer Dordrecht Ie. 6, 12, 13, 16 en 23. 

Boerman,L. 

Alexanderdonk 50,4707 WD Roosendaal I 21-2-
1937 I a. mulo; HBS; Hogere Zeevaartschool/ 
b. stuurman grotehandelsvaart; inspecteur 
nautische dienst; surv-yor f.c. propagandist afd. 
Roosendaal; prop. ondercentrale Westel. Noord
Brabant Id. lid vereniging kapiteins grote vaart; 
lid vereniging technici op scheepvaartgebied Ie. 
16, 17, 19en23. 

Bogaardt, C. H. 

C. de Jongestraat 40, 1444 EM Purmerend/ 2-12-
193 7 I a. HBS-A Ib. dir. Horeca ondernemingen 
I c. lid gemeenteraad Purmerend; kand. Tweede 
Kamer 1981; kand. prov.staten 1982 Ie. 12, 14, 
15, 20,22 en 27. 

Bolkestein, mr. drs. F. 

Klatteweg 14,2597 KB 's-Gravenhage/ 4-4-1933 
I a. gymnasium A en B; doctoraal wijsbegeerte, 
doctoraal rechten Ib. verschillende functies 
Shell; laatstelijk dir. Shell Chemie te Parijs I c. lid 
Tweede Kamer sinds jan. 1978/ d. auteur 
artikelen dag- en weekbladen; co-auteur div. 
rapporten Teldersstichting; lid Royal Institute for 
International Affairs; lid Intern. Institute for 
Strategie Studies; bestuurslid Ned. Inst.v.Vrede 
en Veiligheid/ e. I, 2, 10, I I, 12,21 en 24. 

van Bommel, E. E. 

A. Rodenbachplein 3, 5531 TA Bladel/27-1-
1927/ a. mulo-A; mulo-B; staatsex. HBS-B; 
universiteit tandheelkunde Ib. tandarts I 
c. fervent VVD-er met roze-kleurige neigingen I 
e. I, 7, IOen 12. 

Boogaard, A. A. 

Goeman Borgesiusweg 7, 3362 CR Sliedrecht/ 
12-2-1926/a. mulo-B;HTS-werktuigb./b. dir. 
aantal B. V.'s op gebied v. Scheepvaart en handel 
en baggermateriaal I c. voorz. afd. Sliedrecht I 
d. opr. Cultureel Centrum Sliedrecht; div. 
bestuursfuncties; organisator Biesboseh
rondvaarten Ie. 12, I 5, 17, 21 en 24. 

Borgstede, drs. J. H. J. 
Bachlaan 2, 1817 GJ Alkmaar /5-8-194 7 I 
a. HBS-A; doctoraal economie Ib. ass.
accountant; organisatie-adv.; adv. administr. 
organisatie; manager afd. automatisering; dir. 
computercentrum I c. penningm. afd. Alkmaar; 
gemeenteraadslid/ d. penningm. gymnastiekver. 
Gymnastiekvereniging en Volksuniversiteit 
Alkmaar; voorz. huurdersvereniging/ e.· 2, 5,11, 
12, 13, 20, 22, 24, 25 en 28. 

Bos-van Zuiden, E. 

de Sering 26, 5831 RV Boxmeer /1-3-1948 I 
a. gymnasium-B; R.U. Leiden (organisatie
sociologie, organisatiekunde I c. organisatie
adviseur (Nat. Raad Maatsch. Welzijn); docente 

sociale academie Id. raadslid Ter Aar 1978-
1980, commissies onderwijs, welzijn en regionaal 
overleg; 2de plaats bij gem. raadsverk. junîjl./ 
d. bestuur sportvereniging; plaatse!. 
jeugdactiviteiten Ie. 6, 7, 9, 22en 26. 

Boumans, L. M.J. 
Peyerstraat 77,6101 GB Echt/29-5-1948/ 
a. Ulo-A met wiskunde Ib. fysio-therapeut I 
c. fractievoorzitter gemeenteraad Echt I 
d. groepsleider scouting Ie. I, 4, 6, 7, 9 en 22. 

. Braams, dr. R. 

Vergiliuslaan 16, 3584 AM Utrecht /29-8-1923/ 
a. HBS-B; doctoraal wis- en natuurkunde R.U. 
Utrecht; Ph.D. Cambridge Ib. hoogleraar 
moleculaire biofysica; lid Tweede Kamer Ie. 4, 5, 
12, 15, 23, 24en 25. 

Breen, dr. ir. J. J. 

Arkelsedijk 52, 4206 AC Gorinchem /5-2-1920 I 
a. HBS-B; TH Delft scheik. ingenieur 1946; 
doctor techn. wetenschappen 1964/ b. dir. 
chemische fabriek Gorinchem tot medio 1973; dir. 
investeringen en doelmatigheid Dir.-Generaal 
Hoger Onderwijs Wetensch. Onderzoek 1973-
1977; raadàdviseur Min. v. 
Onderwijswetenschappen- 1977 I 
c. fractievoorz. VVD Gorinchem tot sept. 1978 I 
d. pres.-comm. Den Haan Staalkabelfabriek 
Gorinchem; lid Prov. Raad Milieuhygiëne; 
heemraad Waterschap De Overwaard; lid 
Zuiveringschap Rivierenland; vice-voorz. Milieu
samenw. Kamers v. Koophandel; voorz. 
Energiecomm. K.v.K. Dordrecht/ e. 4, 5, 7, 12, 
14, 15, 17, 22, 23,24 en 25. 

Brilman, drs. H.J. 

Boslaan 3, 5731 XX Mierlo/ 10-8-1930 I 
a. Doctoraal Economie Rotterdam Ib. docent 
bedrijfseconomie HEAO I c. sinds 1978 
wethouder (Financiën, Bedrijven en Sport, 
Cultuur en Jeugdzaken), lid commissie 
Reorganisatie Binnenlands Bestuur (de zgn. 
Commissie Wiegel), lid Provinciale Staten Noord
Brabant I d. lid Algemene Onderwijsraad; 
Commissaris N.V. RAZOB, Commissarie 
Harmonie St. Lucia Ie. I, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 
21, 22,23 en 24. 

Brooymans, M.J. W. M. 

Wilgenlaan 12,5071 CAUdenhout/22-5-1943/ 
a. Rijks Middelb.landbouwschool; 
cultuurtechniek- civieltechniek P.B.N.A./ b. 
managementsfunctie bij cultuur- en 
civieltechnisch ingenieursbureau I c. vanaf sept. 
1978 wethouder gem. Udenhout; 1974-1979 lid 
politieke comm. afd. Tilburg/ d. 1973-1982 lid 
ondernemingsraad; enkele regionale 
bestuursfuncties Ie. I, 15, 16, 17, 18 en 22. 

ter Brugge, E. 

Koepoortwal11, 6981 BADoesburg/17-1-1928 
I a. HBS-B; fabrikantencursus HTS Enschede 
(Tricotage en Vervendruk ken) Ib. directeur 
Tricotage Fabriek; bedrijfsleider Tricot- en 
Kousenfabriek I c. ex-voorzitter afd. Doesburg; 
ex-bestuurslid VVD afd. Doesburg Id. voorzitter 
Kruisvereniging Doesburg; bestuurslid regio 
Kruisvereniging/ e. 7, 10,12, 24en 25. 

Bruggeman, drs.J. G. 

Ananasstraat 116, 2564 ST 's-Gravenhage I 28-2-
1927 I a. gymnasium-A en B; doctoraal ex. 
geschiedenis Leiden Ib. hoofdambtenaar Bui te nl. 
Zaken; plv. adviseur beleidsplanning 1973-1979; 

1979-1982 chefhoofdafd. Onderzoek en 
Documentatie I c.lid partijraad 1976-1982; 
inleider VVD-kadercursussen; lid- commissie 
Buitenland; redacteur Liberaal Reveil/ d. 
bestuurslid Camegiestichting; lid Raad v. Beheer 
Haagsche Academie v. Intern. Recht Ie. I, 2, 3, 4, 
16, 17,21 en 23. 

Brummelman, J. J. 

En$chedesestraat 36, 7 481 BB Haaksbergen I 22-
10-19341 a. HBS; HTS Elb. directeur B.V./ c. 
12 j. raadslid; 8 j. fractievoorzitter Id. bestuurslid 
muziekschool; b-estuurslid Stichting "Groot 
Scholtenhagen" Ie. 1, 2, JO, 17 en 24. 

van den Burg, P.J. 

Duijvenvoordestraat 35, 2681 HH Monster I 10-
4-1947/ a. HBS-A; NederlandsM.O.-A lb. 
leraar Neder!. taal- en letterkunde; div. free-lance 
werkzaamheden/ c. afd. propaganda; bestuurslid 
afd.; secr. afdeling Id. functidnaris -
onderwijsvakbond/ e. I, 4, 8, 22, 27,28 en 29. 
tuinbouw. 

Burgers,J. W.P. 

Apollolaan 26,5694 WRBreugel/ 12-8-1954/ a. 
V. W.O./ b. bankemployé/ c. secr./voorz. VVD
Jongerencontact; bestuurslid afd. Eindhoven; lid 
gemeenteraadSonenBreugel/e.l,2, 15, 16en 
28. 

Burlage,A.R.M. 

Ericalaan 11,3911 XM Rhenen/18-11-1944/ a. 
mulo-B; HBS-A; kweekschoo12j.; cursussen 
economie/ b.journalist reg. dagbladen; 5 j. Alg. 
Dagblad en 8 j. Telegraaf I c. VVD- KCPPC
Utrecht; div. activiteiten nat./prov.; plaatse!. 
afgevaardigdeId.lid Ned. Ver. v. Lucht- en 
Ruimtevaartpublicisten; oudercommissie (tot 
voor kort) m.b.t. sport/ e. 1, 3, 4, 10, 13, 16, 22, 
27, 29. provinciaal bestuur en 30. 
ambtenarenzaken. 

Clocquet, T. J. J. 

Sportparklaan 13, 6097 CT Heel/26-10-1941/ 
a. HBS-A/ b. algem. secr. Nederl. Verbond 
Ondernemers Bouwnijverheid I c. raadslid 
gemeente Heel; voorz. VVD-Leudal en 
Thornerkwartier; lid provinciaal bestuur VVD I d. 
voorz. Showband Animato; bestuurslid en 
manager RFC Roermond (hoofdklasse voetbal) I 
e.l4, 15 en 22. 

Close,J.A.P. 

Vestestraat I E, 2312 ST Leiden /14-5-1958/ a. 
V.W.O.B., politieke wetenschappen/ c. prop, o: 

VVD-Enschede; secr. JOVD-VVP JOVD-Leiden; :: 
kand.' bestuur VVD-Leiden I d. Stichting Woon en 
WerkLeiden/e.1,9, 15,21,26en28; ·' .. 

;~ 

Corneth, Marijke C.II. ~ 

Rozenstraat 16,5935 ANTegelen I 21-3-1959/ a: j 
HAVO; atheneum-A; Schoevers-dipl. ! 
secretaresse I b. directie-secretaresse I c. vice- ,! 
voorz. Vrouwen in de VVD Limburg; lid Ver.raad ~ 
JOVD; secr. twee landel. JOVD-organen; 2j. i 
VVD-JOVD Venlo e.o.; lid emancipatiecomm. i 
JOVD; red.lid afd. blad JOVD Venlo e.o.; lid •i 
landel. JOVD-comm. Samenstel. nota i 
onderwijsdemocratisering Ie. 3, 6, 9,.20, 22, 26, 0 
27 en 28. fj 
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Davids, G. H.M. 

Wenckebachstraat 31 a, 6372 TV Schaesberg/ 2~ 
3~1929 I a. S~j. HBS~ A; analist I~ II; makelaar~ 
taxateur; modern personeelsbeleid; moderne 
bedrijfsadm. Ib. hoofdambtenaar Directoraat 
Beleggingen Alg. Burgerlijk Pensioenfonds/ c. 
bestuurslid afd. Landgraaf Ie. 14, 22,27 en 28. 

Dees, drs. D. J. D. 

Zandberglaan 7, 4818 GH Breda/ 13,12~1944/ 
a. HBS~B; apothekerIb.lid Tweede Kamer; lid 
Beneluxraad I c. was lande!. voorz. JOVD en lid 
gemeenteraad BredaId.bestuurslid Regionale 
Omroep West~ Brabant; bestuurslid Sportcentrum 
de Heerbaan Ie. I, 4, 5, 7, en 25. 

Delvaux, drs. P.A. 
DeGenestetlaan 34,3705 BV Zeist/ 17~6~1931 I 
a. gymnasium~ A; doctoraalexamen Duitse taal en 
letterkundê Ib. wetenschappelijk 
hoofdmedewerker I c.lid Provinciale Staten 
Utrecht I 971 ~ 1978 Id. voorzitter Ned. Ver. 
Gezond Leven en Natuurgeneeskunde 1973~1978 
/e.'l,2,4,5, 7,8en23. 

Deurloo,J.J. G. 

Mezenhof99, 17 42 GJ Schagen I 4~4~ 1942 I a. 
mulo~ A+ wiskunde; HBS~B;journalistieke 
opleiding/ b. meteoroloog/officier Kon. 
Luchtmacht tot I ~IJ~ 1976; sindsdien redacteur~ 
voorlichter Ministerie van Defensie en hoofdred. 
"De Vliegende Hollander" I c. opr. àfd. 
Brunssum; gemeenteraadslid Schagen sinds 1978; 
enkele maanden secr. kamercentrale Den Helder 
( 1981 ~ 1982); fractie~medew. VVD.~ 
gewestraadsfractie Den Helder Id. bestuurslid 
Administratief Centrum; bestuurslid Stichting 
Bevorc;Jering Westfriese Folklore Schagen Ie. I, 2, 
6, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22,27 en 28. 

Dieke,M.P. 

Zandmeer 16, 9422 JJ Smilde I 6~9~ 1940 I a. ulo; 
HBS Ib. directie~assistent; kantoorhouder; 
districtmanager I c. bestuurslid Ie. 14, 15 en 19. 

van Diessen, drs. M.F. A. 

Prof. Gimbrèrelaan 123, 503 7 EH Tilburg I 18~3~ 
19 5 2 a. gymnasium~ B; algemene economie (Kath. 
Hogeschool Tilburg) Ib. politiek wetensch. 
medewerker Teldersstichting; secr. branche~ 
organisaties; leraar economie I c. hoofdred. 
Liberaal Vizier; lid pol. comm. Tilburg; 
gemeenteraadslid 1982 Id. penningm. 
tennisvereniging; bestuurslid studentenvereniging 
St. OlafTilburg; voorz. Stichting 
Binnenonderhoud St. Olaf Ie. I, IJ, 12. 

Dillingh, ing.F.J. 

Dorpsstraat 17,9527 TB Bronneger I 8~9~1937 I 
a. HBS~B; Hogere Landbouwschool Ib. 
landbouwer; voorz. verzekeringsinstelling; hoofd 
afd. sociale zaken landbouwschool; voorz. Raad 
van ToezichtAvebeI d. kerkeraadslid N.H. Kerk; 
lid Raad van Bestuur H.L.S. Ie. 6, 15 en 18. 

Does, ing. C. H. 

Lamoraal v. Egmontstraat 25, 1 718 XB 
Hoogwoud/ 14~8~ 1940 I a. LTS; HTSIb.chef 
halfprodukten lab.; onderhoudstechnisch 
adviseur I c. wethouder gemeente Opmeer Ie. 6, 9, 
21 en 22. 

0 

van Doorn, H.J. 

Wintergaarde 3, 3436 ZP Nieuwegein I 16~ 12~ 
1942 I a. 2jaar V.G.L.O. volledige 
handelsvakschool Ib. zelfstandige 
handboekbinder~restaurateur I c. momenteel 
alleen passiefId.docent bij diverse wijk~ en 
volksuniversiteitsactiviteiten Ie. 3, 14, 20, 22, 28 
en 29. werkgelegenheid. 

van den Dungen, H.M. 

Diepenbrocksingel75, 5144 XB Waalwijk/ 13~ 
12~1953 I a. HBS~B Nivra (4j.); Ned. 
Verv. wetenschappelijk Instituut, bdrijfseconomie 
/b. ass.~accountant; adj.~dir.luchtvracht, 
controller productgroep intern. exp. (VanGend & 
Loos)/ c.lid prop.~comm. Waalwijk Id. oud~lid 
div. luchtvracht~expeditieverenigingen; lid div. 
expeditieverenigingen; fin. adviseur div. 
stichtingen op sociaal terrein Ie. 2, 12, 16 en 17. 

Dijkstal, H. F. 

van Polanenpark 95,2241 SH Wassenaar I 28~2~ 
1943 I a. gymnasium~ A; 3 j. rechten G.U. 
Amsterdam/ b. eigen bedrijf(toerisme); docent 
management (training) Inst.v.Sociale 
Wetenschappen I c. div. activiteiten binnen de 
VVD; lid gemeenteraad; wethouder/ d. div. 
bestuursfuncties in gehandicaptenzorg en sport I 
e. I, 3, 4, 8, 12, 20, 22,26 en 28. 

van Eekelen, dr. W. F. 
Nieuwe Parklaan 64,2597 LD 's~Gravenhage/ 5~ 
2~1931 I a. gymnasium B; rechtenstudie 
Rijksuniversiteit Utrecht; politieke 
wetenschappen Princeton University USA; stage 
d'études européennes Straatsburg Ib. wetensch. 
ambtenaar Rijksuniv. Utrecht; ambtenaar 
Buiten!. Dienst Min. v. Buiten!. Zaken met 
standplaatsen te New Delhi, Londen, Accra, 
Parijs en Brussel (NAVO); chef directie At!. 
Samenwerking en Veiligheidszaken (1974~ 1977); 
lid Tweede Kamer sinds 1977; staatssecretaris 
van Defensie 1978~ 1981 I c. lid VVD~commissie 
Buitenlandse Zaken en Defensie sedert 1973; 
medew. brochure Teldersstichting over Intern. 
Ontwikkelingen en Buiten!. Beleid I d. voorz. 
Raad v. Advies Jongeren Atlantisch 
Samenwerkingsorgaan Nederland; bestuurslid 
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht/ e. 2 en 10. 

v.d.Ende,A.J. S. 
Lichtenbergerlaan 15,7431 AKDiepenveen/9~ 
12~1930 I a. gymnasium~B; SPDIb.planner I c. 
secr. afd. Diepenveen; voorz. afd. Diepenveen; 
secr.~penningm. ondercentrale Zuid~ West~ 
Salland; lid Financieel~ Economische Comm. 
VVDId.bestuurslid regio Oost V.H.P.; voorz. 
huurdersvereniging; secr. K.J.M.V.; penningm. 
sportclub/ e. 6, 12, 14, 20, 24, 25, 29. planning en 
30. werkgelegenheid. 

vanErp,A.A.M.E.(Broos) 
Hoofdstraat 38,5638 AG Best/ 12~10~1933 I a. 
Mulo; avondscholing en vakonderwijs Ib. 
zelfstandig ondernemer I c. gemeen ter. lid 197 4~ 
1978; statenlid 1974~1982; lid Tweede Kamer 
1978 ~heden Id. voorz. Kon. Ned. Ondernemers 
Verbond afd. Best; secr. Kon. Ned. Ondernemers 
Verbond Gewest Brabant sedert 1957; lid Kamer 
v. Kooph. en Fabr. voor Oostel. Noord~ Brabant 
sedert 1972, ondervoorz. sedert febr. 1979; voorz. 
comm. Middenstandswetten sedert 1976; voorz. 
comm. Para~Commercialisme sedert 1976; voorz. 
comm. Handel, Ambacht en Dienstverlening 
sedert febr. 1979; bestuurslid Reg. DienstverL 
centrum Midden- en Kleinbedrijf regio Eindhoven 
sedert febr. 1979; hoofdbestuurslid Kon. Neder!. 

Ondern. Verbond Den haag; corr. "Groeiend 

Best"; lid Begeleidingscomm. Sociaal~ 
Economische Planning Zuid Oost~Brabant sedert 
1977; lid comm. "Afstemming vraag en aanbod 
op de regionale Arbeidsmarkt" sedert 1978 Ie. 6, 
12,14,15en20. 

Evenhuis, A. J. 

Vincent van Goghlaan 6, 7944 EL Meppel I 8~ 12~ 
1941 I a. Ulo; kweekschool; MO~geschiedenis Ib. 
onderwijzer l.o.; leraar ped. academie I c. oud~ 
JOVD'er; lid staten van Drenthe VVD 1970~2 
juni 1982; lid hoofdbestuur VVD (1971 ~ 1976); lid 
Tweede Kamer 1973~heden Id. was actiefin o.m. 
onderwijsorganisaties Ie. 2, 3, 4, 8, 18, 22 en 28. 

vanEyck,J. 

Pegasus 15,8531 MZ Lemmer I 24~2-1951 I a. 
HBS~ A; div. opleidingen op gebied v. 
bedrijfsopleidingen Ib. opleidingsadviseur I c. 
gemeenteraadslid Ie. I, 2, 4, 6, I 0, 20, 22, 26 en 
28. 

Folsche,M. 
Putteweye 8, 3218 XM Heenvliet I 16~ 7 ~ 1942 I a. 
HBS~B. H.Z.S. Ib. managersfunctie bedrijfsleven 
I c. voorz. afd. Heen vliet; plv. lid prop. cie KC~ 
Dordrecht; lid Partijraad; m.i.v. sept. 1982lid 
gemeenteraad en Rijnmondraad Id. oud~voorz. 
voetbal ver.; oud~voorz. omniumsportver. (IJ 
sport ver.); DB~Iid oudercommissie O.L.; Ie. I, 3, 
7, 22, 23; 24 en 28. 

Franssen, J. 

Voorstraat 15, 1394 CS Nederhorst den Berg/ 
11 ~6- 1951 I a. Mulo~ A met wiskunde; Havo; 
Pedagogische Academie (+hoofdakte); 
derdegraads appl. geschiedenis + staatsinrichting: 
coll. doeturn Universiteit Amsterdam voor toe!. 
juridische faculteit; kand. ex. Neder!. recht Ib. 
wetensch. medewerker Stichting voor Politiek 
Wetenschappelijk Onderzoek te 's~Gravenhage 
(Tweede- Kamerfractie VVD) I c. voorz. JO VD 
afd. 't Gooi e.o.; eindred. Driemaster; vice~ voorz. 
politiek hoofdbestuur JOVD; secr. afd. 
Nederhorst den Berg; bestuurslid statencentrale 
Hilversum; lid NKW; lid, later fractievoorz. 
gemeenteraad Nederhorst den Berg; lid, later 
fractievoorz. gewestraad gewest Gooi en 
Vechtstreek; lid prov. staten v. Noord~ Holland Id. 
ambten. burgerlijke stand Nederh. den Berg; 
jeugdouderJing, later diaken VOOrZ. COllege V. 

diakenen Herv. Gemeente Nederh. den Berg; 
praeses centrale kerkeraad id.; bestuurslid 
Bejaardencentrum "De Kuijer" te Nederh. den 
Berg/e.1,4, 7,8,9,22,26en28. 

Frijlink, drs. J. H. 
César Francklaan 10, I 272 EC Huizen/ 24~2~ 
1936/ a. gymnasium-S; doet. examen biologie/ b. 
wetensch. (hoofd)medewerker Univ. van· 
Amsterdam/R.U. Utrecht; 6 j.leraar biologie 
middelb. onderwijs; 2 j. gasthoogleraar diergedrag 
Canada/ c. voorz. afd. Huizen; gemeenteraadslid 
Huizen (d. res.~inspecteur geme"entepolitie; lid 
raad v. commissarissen ener B.V. (beheer) I e. I, 4, 
5, 15, 27, 29. Europese en Atlantische 
samenwerking en 30. natuurbeheer. 

Ginjaar~Maas, drs. N. J. 
Prinses Margrietsingel112, 2285 HT Rijswijk/ 7~ 
5~1931 I a. HBS-B; R.U. Leiden (cherr:ie) Ib. 
lerares scheikunde I c.lid Tweede Kamer sinds 
1973; voorz. Vaste Kamercommissie Onderwijs 
en Wetenschappen sinds 1981 Id. aantal 
bestuursfuncties bij Onderwijsinstellingen en~· 
organisaties; bestuurslid Academisch Ziekenhuis 
Leiden/e.1,4,5, 7,25en26. 



van Ginkei G. A. IJ. 

Stuiker 7, 9934 LH Delfzijl/ 21-11-1931 I a. 
Kand. ex. economie Ib. hoofd personeelsdienst 
AKZO-Ede (1975-1978), AKZO-Delfzijl (1978-
1982) I c. lid gemeenteraad Vleuten de Meern 
1966-197 5, fractievoorzitter vanaf 1970; Id. secr. 
bedrijfsgezondheidsdienst Eemsmond ( 1979-
heden); dB-lid werkgroep Arbeidsmarkt
Onderwijs Eemsmond Ie. 4, 6, 9, 11, 12, 28, 29. 
industrialisatie en 30. personeelszaken. 

Gorter, W. 

Jachtlaan 73,7313 CN Apeldoorn/ 20-8-1949 I 
a. P.A.; Nederlands MO-A Ib. adjunkt-directeur 
MEAO te Almelo I c. kandidaat 
gemeenteraadsverkiezingen 1982 Id. lid 
werkgroep Culturele Raad Apeldoorn; lid DB 
K.M.B.O. Twente Ie. 4, 8, 22 en 28. 

de Graqff..van Meeteren, drs. E.A. 

Aart van der Leeuwlaan 146, 2624 LG Delft I 26-
7-1946 I a. HBS-B; doctoraal biologie/b. 
geneesmiddelenregistratie; docent biologie I c. 
bestuurslid afd. Delft; lid werkgroep afd. Delft 
Liberaal Manifest; lid Lande!. 
Onderwijscommissie sectie I; voorz. comm. 
Primair Onderwijs I ct: werkgroep emancipatie 

· gemeente Delft; bestuur Stichting "Natuur en 
Jeugd" Ie. I, 4, 7, 22, 23, 26 en 29. informatica. 

de Grave, mr. F. H. G. 

Amsteldijk 18/III, 1074 HRAmsterdam/ 27-6-
1955 I a. gymnasium-A; doctoraal rechten R.U. 
Groningen Ib. adj.-secr. Raad v. Bestuur AMRO
bank Id. oud lande!. voorz. JOVD; 
gemeenteraadslid Amsterdam; lid 
Justitiecommissie VVDId.oud-lid 
Universiteitsraad R.U. Groningen; oud-lid dage!. 
bestuur Juridische Faculteit R.U. Groningen Ie. 
1,3,4, 11, 12, 13,20en28. 

Groothoff, drs. R. 

Velasquezstraat 6, 1077 NH Amsterdam I 19-7-
1939 I a. HBS-B; doctoraal examen chemie/ 
b. leraar natuur- en scheikunde; rijksinspecteur 
algem.voortgezet onderwijs I c. fractievoorz. 
gemeenteraad Amsterdam; lid prov. staten 
Noord-Holland; adv. lid afdeling Amsterdam I 
d. lid ziekenhuis bestuur; lid bestuur 
begrafeniscoöperatie; voorz. Intern. Stichting 
Uitwisseling van studenten Ie. I, 3, 4, 5, 15, 16, 
20, 22, 23 en 24. 

Haack,A.E. 

Wilhelminastraat 63,5141 HJ Waalwijk/ 29-10-
1925 I a. mulo-B; Hogere Zeevaartschool 
Rotterdam BS; rangen: stuurman GHV; 
bedrijfsopleidingen: Dunlop Rubber Co. Ltd; opl. 
res. off. Kon. Marine (K.I.M. Den Helder- rang: 
ltz. 2.j.c.KMR); management- en ma:-keting 
cursussen (Engels-tolk/vertaler); deelname prog. 
industr. innovatie Ib. commercieel directeur I 
c. lid VVD; kand. gemeenteraad Ie. 2, 10, 23, 24 
en 25. 

de Haan,J. C. P. 
Fokke Simonszstraat 34 I Ill, I 017 TH 
Amsterdam I 5-5-!956 I a. V. W.O.; HEAO I 
b. assistent-accountant/ c. voorz. JOVD afd. 
Amsterdam; vice-voorz. politiek district Noord
Holland JOVD Id. sportclubs/ e. I, 3, 10 en 13. 

van Haren-Jantzen, mr. J. G. 

Dr. Koomansstraat 6b, 1391 XB Abcoude I 22-7-
1949 I a. gymnasium-A; Dalton Lyceum Den 

Haag; doet. Ned. recht R.U. Leiden; cursus NIBE 
(Ned. Inst. v. Bank- en E!TectenbedrijO I 
b. acco1,1nt-manager bedrijven bij Ned. 
Credietbank Amsterdam (commerc. begeleiding 
multi-nationale en grote Neder!. bedrijven) I 
c. gemeenteraadslid Abcoude (portefeuilles: 
financiën, ruimte!. ordening; deeluitmakend 
Gemeensch. Regeling Plassenschap (Vinkeveense 
plassen); overige interesses: juridisch/fiscale 
zaken Id. penningm. dage!. bestuur Stichting 
Afasie Nederland; penningm. Stichting Fonds 
Bijzondere Noden v.d. Ned. Credietbank/ e. I, 
!I, 12, 13, 14, 15 en 29 fiscale zaken. 

vanHattem,ing. T.A. 
Lokkenstraat42, 3295 VH 's-Gravendeel/ 12-2-
1945 I a. HTS-WW (avondopleiding) I 
b. directeur adviesbureau voor bouwconstructies 
(beroep constructeur) I c. gemeenteraadslid sinds 
1978; bestuurslid afd.; lid prop.-comm. I 
d. docent div. avondopleidingen; activiteiten in 
jeugdwerk, namens gemeenteraad lid (bestuurslid) 
div. commissies en besturen/ e. I, 4, 14, 15, 16, 
17, 23,24 en 28. 

van Heemskerk Pillis-Duvekot, S. 
Noordendolfer 19,4374 NA Zoutelandel 2-5-
1940 I a. middelb. school; Ij. studie VS; 
secretaresse-op!. Sc hoevers Ib. 6 j. reclame en 
marketing; 4 j. gemeente Rotterdam; 4 j. 
beleidsmedewerker Zeeuwse Vrouwenraad I 
c. div. bestuursfuncties binnen VVD, waarvan in 
197 4 raadslid (laatste 2 j. fractievoorzitter); sinds 
1979 penningm. hoofdbestuur Vrouwen in de 
VVD; lid partijraad Id. lid sectie Int. werk 
N.V.R.; VN-coördinator N.V.R.; Emancipatie
comm. Zeeland Ie. I, 6, 21, 26 en 29 bestuur 
organisatie. 

H.emmes-van der Lee, H.S. 
Krudersweg I, 7495 TJ Ambt-Delden/ 13-12-
1932 I a. HBS-B; medisch assistente; gedeelte!. 
studie sociologie Universiteit Utrecht/ c. secr.
vice-voorz. afd.; vice-voorz. ondercentrale 
Hengelo; bestuurslid kamercentrale Overijssel; 
voorz. districtscentrale Twente Id. penningm. 
U. V. V.; vice-voorz. Ver. "Vrouwenbelangen" 
Twente; werkgroep politieke scholingscursussen 
voor vrouwen/ e. 1, 4, 9, 26,28 en 29. 
Antilliaanse zaken. 

Hendriks,R.P. 

Kemphaanstraat5, 1531 VA Wormerf 18-3-1953 
I a. HBS-A; 2jaar universiteit (faculteit 
rechtswetenschappen) Ib. afd. chefvan 
luchtvaartmij. I c. 1972-1976 secr. afd. Wormer; 
1976-1978 raadslid en 1978-heden fractievoorz. 
gemeente Wormer Id. !976-!9781id comm. 
AROB Wormer; 1978-heden lid ledenraad Reg. 
BrandweerOrg. Zaanstreek(R.B.O.Z.)/ e. 1, 2, 
3, 13, 15, 16, 17,20en28. 

H endrikse, D. 

Linnaeusdreef24, 3621 XW Breukelen/ 14-9-
1925/a. HBS-A/b. tot 1974hoofdred.div'. 
tijdschriften; 1974-heden groepsdirectew VNU I 
d. bestuurslid Lucas Ooms Fonds; bestuurslid 
FIPP (intern. org. van tijdschriftenuitgevers); 
voorz. Jan Luitingh Fonds; voorm. bestuurslid 
sectie Tijdschriftjournalistiek van NV J Ie. 8, 22 
en27. 

van Here[, drs. C.J. 

Schinheuve115, 5953 BD Reuver I 6-6-1941 I 
a. HBS; doet. ex. economische wetenschappen 
(bestuurswetensch. richting) I b. ministerie v. 
Economische Zaken; adj.-dir.Projekt Ontw. Mij; 

concernstafOndernemingsplanning en 
Ontwikkeling DSM Heerlen; marketing manager 
Teeuwen BV Tegelen/ c. bestuurslid afd. Beesel: 
reg. coördinator Limburg Stichting D KA I 
d. lande!. penningm. NIMA-MBO/Jong 
Management Limburg Ie. 12 en 25. 

Hermans, drs. L. M.L. H.A. 

Zwanenveld 16-07, 6538 LP Nijmegen I 23-54-
1951 I a. HBS-A; politicologie-bestuurskunde I 
b. docent bestuurskunde Bestuursschool 
Gelderland; lid Tweede Kamer I c. lid 
gemeenteraad Nijmegen 1974-1978; lid 
stadsgewest Nijmegen 1974-1977; lid 
Zuiveringschap Rivierenland 1976-heden Ie. 1, 
3, 8, 9, 13, 21, 22, 27,28 en 29. financiën 
binnenlands bestuur. 

deHeus,H.J.E. 
Birkveld 14,6336 TA Hulsberg/ 19-!-1945 I 
a. HBS-A; opleiding insp. van politie Ib. 1972-
1979 hoofd onderwijs Politie-Opleidingsinstituut; 
19.79-heden hoofd algemene dient gemeentepolitie 
Heerlen I c. raadslid Hulsberg 1974-1978; 
raadslid VVD 1978-1981 te Hulsberg; 1981-
heden te (Hulsberg) gem. Nuth I 
d. bestuursfuncties in sportverenigingen Ie. 3, 
13 en 22. 

van den Heuvel, H.M. 

Adr. Loeffiaan 8, 5081 SH Hilvarenbeek/ 7-6-
1933 I a. gymnasium A; MO-A en B Nederlands; 
Kand. Ned. Recht Ib. conrector Lyceum; docent 
Taalbeheersing Lerarenopleiding/ c. raadslid 
Hilvarenbeek, fractievoorz.; lid raad stadsgewest 
Tilburg/ d. voorzitter Kath. Lerarenver. St. 
Bonaventura afd. Tilburg, bestuurslid NGL 
district Tilburg Ie. 1, 3, 4, 8, 14, 15, 22, 26 en 28. 

van der Heüden, J.C. 
Fuik 15, 1141 CH Manniekendam I 26-8-1941 I 
a. lager/middelbaar tuinbouwonderw.; 
ondernemersdiploma; marketingdiploma I 
b. directeur I c. secr. afdeling Ie. 1, 6, 12, 18, 20, 
24en 25. 

Hilarius, J. J. 

Weiver 15, 1546 LAJisp/ 20-11-1932/ a. HBS
A; NOIB, cursus economie, export Ib. dir. 
European Operations; Geschäftsfûhrer GmbH; 
dir. B.V.; marketing manager; medewerker 
bedrijfsecon. afdeling I c. lid gemeenteraad I 
d. lid/voorz./secr. ondernemingsraad/ 
groepsondern. raad/centrale ondern. raad; voorz. 
afd. NCHP; voorz. Ned. Ver. Puddingfabr. en 
andere art.; voorz. hockeyclub Ie. 6, 12 en 29. 
export. 

Hilbrants, W. 

Lange Akker 49,9982 HK Uithuizermeeden I 17-
12-1941 I a. HBS; div. vakdiploma's/ 
b. detaillist I c. ca. 71 I 2jaar raadslid, waarvan 
laatste ca. 31 / 2 jaar wethouder; bestuurslid prov. 
afd. Staten- en Raadsleden Id. bestuurslid 
bejaardentehuis; secr. handelsvereniging; secr. 
sociale' en culturele stichting/ e. 1, 4, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 20,22 en 23. 

Hillebrand, J. H.A. 

Dissel61, 1141 ZN Manniekendam I 9-4-1946 I 
a. MULO; SPD-I en Il Ib. accountant I 
c. raadslid I d. bestuurslid div. org. Ie. 1, 2, 11, 
12, 16en20. 

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



Hoek,ir.P.J. 

Westplantsoen 116,2613 GP Delft/ 10-6-1954/ 
'a. HBS-B; scheikunqige technologie TH-Delft I 
b. wetensch. assistent(promovendus); techn. 
adviseur (automatisering) I c. van 1981-heden 
voorz. afd. Delft; bestuurslid statencentrale Delft, 
kamercentrale Dordrecht Id. lid 
hogeschoolraad; lid faculteitsraad scheik. 
technologie; lid vakgroepscomputer commissie 
(1975-1982)/ e. 4, 5, 23, 24,25 en 29. generalist. 

Hofman-de Ruig, J. 

Wîegerbruînlaan47, 1422 CBUithoorn/ 1-5-
1936 I a. MMS; Pedagogische Academie I 
c. raadslid sinds 1972; wethouder sinds 1974 I 
d. bestuurslid Regionaal Opbouworgaan; voorz: 
zwembadbestuur Ie. 4, 22, 26 en 28. 

van Hogezand-Boddé,J. J. 
Roucooppark 13, 2251 AW Voorschoten I 24-5-
1930/ a. gymnasium-B; kand. ex. Neder!. 
landbouw (richting economie); onvoltooide 
ingenieurstudie in agrarische sociologie Westerse 
gebieden Landbouw Hogeschool Wageningen I 
c. secr. afd. Arnhem; penning. ondercentrale 
Leiden; bestuurslid Vrouwen in de VVD 
Voorschoten Id. natuurgids IVN (In st. v. 
Natuurbeschermingseducatie) voor Oost
Veluwezoom en Leiden e.o. Ie. 15, 23 en 26. 

Holtkamp,drs.J. T. W.K. 
Rietschans9, 9801 HS Zuidhorn/ 2-1-1947 I 
a. gymnasium-B; doctoraal economie; 
accountancy (reg. accountant) b. rijksaccountant 
I c. gemeenteraadslid Zuidhorn/ d. voorz. Ver. v. 
Overheidsaccountants; voorz. tennisvereniging I 
e. 1,2,3,11,12,16,17en22. 

Hoogslag,drs. G. 

Huis te Hoornkade 17, 2282 JW Rijswijk I 31-3-
1924/ a. HBS-B; artsexamen Stichting Klin. 
HogerOnderwijs Rotterdam lb. huisarts/ 
c. voorz. afd. Rijswijk; gemeenteraadslid 
Rijswijk vanaf 1970 Id. medisch adviseur bij 
enkele grote bedrijven Ie. 7, I 0, 16 en 22. 

Hoorweg,C.A. 
Grebbestraat 25,3262 GD Oud-Beijerland/ 8-2-
1935 I a. HBS; middelb.landbouwschool I 
b. dîr. bij Cebeco Zuidwest te Zierikzee 
(landbouw aan- en verkooporg.) I 
c. gemeenteraadslid; voorz. ondercentrale 
Hoeksewaard; voorm. bestuurslid kamercentrale 
Dordrecht/ d. hoofdingeland Waterschap "De 
Grote Waard"; vice-voorz. Rabo-bank Oud 
Beijerland e.o. Ie. 12, 15, 16, 17, 18 en 20. 

Hosman, mr.Ju/es M .A. 
Graadt van Roggenstraat 13 7, 65 22 AX 
Nijmegen/ 17-12-1944/ a. gymnasium-A; doet. 
Neder!. recht RU Leiden; Sorbonne(l971)/ 
b. 1972-1978 beleidsfunctionaris Europese 
integratievraagstukken Min. v. Buiten!. Zaken; 
19'79 coördinator EG-hulpverlening Min. van BZ 
(OWS}; sinds eind 1979: stafmedewerker 
Europese Zaken EST el (-Hoogovens), als zodanig 
actief deelnemer Europees staaloverleg I c. lid 
subcomm. Europese Zaken partijcomm. 
Buitenland; lid werkgroep Teldersstichting; lid 
Groep Nederland Liberale Internationale Id. lid 
hoofdbestuur Europese Beweging; lid dage!. 
bestuur Europese Beweging Ie. 1, 2, 10, 12, 21, 
29. regionale politiek en 30. Europese politiek. 

Houba, drs.J, P.M. 

Etnalaan 23, 580 I KA Venray I 8-1-1943 I 
a. staatsinrichting M.O.; gemeentefinanciën; 
doctoraal rechten (bestuurswetensch. 
studierichting) I b. hoofd afd. Algemene Zaken 
tevens wnd. secr. bij een overheidslichaam I 
c. raadslid te Venray Id. actiefin div. 
verenigingen Ie. 11, 14, 15, 16, 17, 23 en 24. 

Houben,A. P. Th. N. 
Saxhavenstraat 42,4561 HC Hulst/ 5-12-19261 
a. MULO; SPD; MO Staatsinrichting/ 
b. bedrijfsleider distrib. afd. 
levensmiddelenbedrijf/ c. secr. afd. Hulst/ 
Hontenisse 1976-1978;raadslid Hulst 1978-heden 
Id. ondervoorz. EVO Zeeland; bestuurslid 
Rotary Hulst/ e. 12 en 16. 

Houterman, Ferry I.M. 
Leidsegracht 93, 1017 NC Amsterdam/ 30-9-
1949/ a. HBS-A; Hogere Textielschool 
Enschede; M.O. economie; SRM Marketing/ 
b. divisie-manager Nederland multinational 
voedingsmiddelenconcern (leidinggevende 
commerc.-econ. functie) 1971-1982 I c. lid 
partijraad; voorz. Amsterdam afd. Centrum; raad 
van advies kamercentrale Amsterdam; lid prop.
comm.; secr. Stikkerstichting Id. lid 
examencollege Nima Marketing C; lid Unie 
BHLP; comm. Voedingsmiddelen en Reclame; 
div.lezingen op seminars/ e. 5, 12, 20, 25, 26, 27, 
29. consumentenbeleid en 30. dierenbescherming. 

Hovestad,J. H. 
Peerdecamp 40, 1141 RP Manniekendam I 20-
11-1941 I a. 3 jr. HBS; kweekschool + 

· hoofdakte; applic. cursus natuurkunde en biologie 
Ib. leraar I c. bestuurslid afd. VVD Ie. 4 en 23. 

Huiskamp,A. 

Arendlaan 81,5022 AT Tilburg/ 16-5-1946/ 
a. gymnasium-B (5 j.); HTS-E; Technische 
H<>geschool (natuurkunde), nog niet voltooid I 
c. voorz. politieke comm. afd. Tilburg Ie. I, 4, 5, 
7, 8, 16, 17, 23, 24en25. 

Jacobse,H.H. 
Amstel 264, 10 I 7 AM Amsterdam I 6-7-1925 I 
a. HBS-A; kandidaat politiekeen sociale 
wetenschappen Ib. dir. organisatie
adviesbureau; lid Tweede Kamer I c. oud-voorz. 
en lid v. verdienste JOVD; fractievoorz. VVD 
gemeenteraad Amsterdam (1966-1979) Ie. 1, 2, 
3, 12, 20, 21, 22 en 29. politie. 

Jansen, ir. E. J. 
Muizenberg4,5691 GWSon/ 10-8-1923/ 
a. TH-Delft/b. directeurHolec projects 
Hengelo/ c.· lidprov. staten Noord-Brabant/ 
e. 21 en 24. 

Janssen,L.G.P. 
Bongerdstraat 2, 5802 AC Venray I 25-2-1943 I 
a. mulo Ib. org. adviseur; dir. B.V. I c. raadslid 
Id. voorz. carnavalsvereniging Ie. I, 8, 12, 20, 
23,24en25. 

Jellema, dr. ir. B. M. 
Hoekje 2, 4286 LN Almkerk I 21-1-1940 I 
a. gymnasium-B; landb. economie Wageningen; 
economie N.C. State University U.S.A. I 
b. bedrijfsadviseur; adviseur in 
ontwikkelingsprojecten I c. voorz. ondercentrale; 
wethouder van Woudrichem Ie. 12, 15 en 21. 

Joekes, àrs. Th. H. 
Koninginnegracht 41,2514 AD 's-Gravenhage/ 
1-9-1923 I a. lyceum afd. gymnasium A; 
doctoraal rechten LeidenIb.medewerker BBC; 
Londens correspondent NRC; Neder!. 
correspondent The Financial Times en The 
Economist/ c.lid Tweede Kamer sinds 1963; lid 
presidium Tweede Kamer; voorz. Vaste Comm. 
voor Financiën Tweede Kamer Id. pres.-comm. 
public relations bureau; schrijver van detective
romans/ e. I, 6, 8, 11, 12, 20,21 en 24. 

Joosse,L.O.W. 
Rijnstraat 16,9406 SE Assen I 4-5-1947 I a. 
MAV0-4 VW0(5j.); vakdipl. 
beroepsgoederenvervoer, vervoerswetenschappen 
(HBO) Ib. ambt. rijksverkeersinspectie I c. voorz. 
ondercentrale Assen, bestuurslid kamercentrale 
Drenthe; bestuurslid afd. Assen; lid partijcomm. 
Verkeer en Vervoer; lid P.P. K.K. Drenthe/ d. 
penningm. Stichting Sociaal Cultureel Werk Ie. I, 
8, 9, 11, 12, 16, 17, 20en 28. 

Jorritsma-Lebbink,A. 
G. Japicxlaan 26,8701 DV Bolsward/ 1-6-1950 
I a. MMS; School v. Toeristische Vorming (Breda) 
Ib. secretaresse (export) I c. gemeenteraadslid; ' 
secr. Prov. Vrouwen in de VVD; plv.lid 
Adviesraad Vrouwen in de VVD Id. 
kerkeraadslid Doopsgezinde Gemeente; lid alg. 
bestuur Ma di West; ambtenaar Burger!. Stand Ie. 
1,3,4,9, 14, 15, 16,2022,23en26. 

Kaal, Th.J.L. 
Boschweg I, 5481 EB Schijndel/ 3-8-1947 I a. 
HBS-B; HTS-energietechniek; enkelejaren 
bedrijfseconomie Kath. Hogeschool Tilburg Ib. 
dir.aannemingsbedrijf op gebied van van 
distributienetten v. electriciteit-, gas~ en 
waterleid,ingen, openb. verlichting, 
windenergiesystemen etc.; dir. Mastenfabriek I c. 
lijsttrekker VVD afd. Schijndel Ie. 1, IJ, 12, 16, 
'24 en 29. alternatieve energieopwekking. 

van Kammen, ing. F. B. 

Kenwerderlaan 32,9883 RJ Oldehove/ 15-1-
1950 I a. HBS-3 jaar; HTS (bouwkunde} Ib. 
projektleider bij aannemingsbedrijf; sinds 1-1-
1981 alg. dir.produktiebedrijf I c. DB-lid KC 
Groningen; LPC-Iid Id. ex-bestuurslid div. 
verenigingen op cult. en sportief gebied/ e. 3, 12, 
14en17. 

Kamp, mevr. drs. M.M. H. 
Franciscushof90, 4133 BH Vianen I 22-6-1942/ 
a. HBS-A; Sociale Academie; doctoraal 
Andragologie; Ib. maatschappelijk werkster; 
docente; beleidsmedewerker Centrale Raad voor 
Gezinsverzorging; vanaf 1979 hoofd afd. 
zorgverlening bij Nationale Kruisvereniging I c. 
voorz. koepelcie. welzijn; lid cie Maatschapp. 
Ontwikkeling; bestuurslid KC Dordrecht; Id. 
bestuurslid V.V.A.O. Ie. 4, 6, 7, 9, 13,26 en 29. 
bejaarden. 

Keja,G. W. 
Engelenburg 7,1121 GS Landsmeer I 28-10-1925 
I a. Mulo; scheepswerktuigkunde Ib.lid Tweede 
Kamer Ie. 1,6, 8, 10, 20,22 en 27. 

Kessen,mr.A.A.L. G.M. 
Kersengaarde 9, 2272 NB Voorburg/ 18-3-1947 
I a. gymnasium-A; Kath. Universiteit Nijmegen; 
cursussen gemeenterechtelijk gebied Ib. 
beleidsmedewerker gem.-secretarie Venlo;jurist 



bij Kabinet der Koningin I c. VVD-afd. Tegelen; 

onderst. werkzaamh. VVD-fractie gemeenteraad 
Venlo Id. studentenorganisatie; buurtvereniging; 
lid stuurgroep Gelijke Kansen Departement v. 
Binneni.Zaken/e.l,3,en 13. 

Ketelaar,B.L.J. W.G. 
Hunzedal30, 9531 GH Borger I 29-8-1941 I a. 
mulo-A; coll. doet. (art. 29 WWO) Ib. inspecteur 
verzekeringsmij.; districtsdirecteur hyp.bank I c. 
secr. afd. Uitgeest; voorz. VVD-fractie Uitgeest; 
lid dage!. bestuur ondercentrale Emmen; lid prov. 
staten Drenthe; lid gemeenteraad Borger Id. 
voorz. R. K. Schoolbestuur Uitgeest; lid algem. 
bestuurMavo Musselkanaal/ e. 4, IO, I4, 15,23 
en24. 

Klein Wassink, dr. B. G. 
Dennenberg I,3956 Leersum/ I-I-I936/a. 
middelbare school; universiteit (economie); 
academische promotie Ib. manager U nilever; 
managerdocent Nijenrode, hoger 
beroepsonderwijs; zelfstandig organistie-adviseur 
I c. hoofdbestuur CHU; kanshebbende plaats lijst 
Tw. Kamer CHU; door ontwikkelingen CDA 
afgehaakt; voor CHU: lid gemeenteraad, secr. 
comm. ontwikkelingssamenwerking, 
koepelcomm. buitenlands beleid e.a.; thans 
bestuurslid afd. Leersum VVD; lid commissie 
Buitenland VVDId.diverse activiteiten op 
plaatse!. niveau. o.a. kerkelijke Ie. 1, 2, 10, I2, 20, 
21,25en 27. 

van der Klis, B. 

Oeverkruid 6, 4635 BG Huijbergen I 24-12-1932 
I a. baccalauréat Parijs; hotelschool Zwitserland/ 
b. alg. dir. Hotel Exploitatie Mij.; commercieel dir. 
Restauratie Mij. I c. voorz. ondercentrale; 
Liberaal Platform I d. bestuur sportvereniging I e. 
I, I2, 21, 25,28 en 29. buitenlandse handel. 

Klok, ing.J. 
Het Schild 30,8341 RL Steenwijkerwold/ 27-1-
1944 I a. mulo-B; HTS weg- en waterbouwkunde; 
general management (I.S.W.); bedrijfseconoom 
(I.S.W.); management in overheidsorganisaties 
(I.S.W.) Ib. hoofd civiele techniek, tevens techn. 
wnd.dir.dienst gemeentewerken I c. ondervoorz. 
afd. Steenwijk; bestuurslid Lib. Kring Meppel en 
Steenwijk e.o. Id. penningm. afd. bestuur, lid 
regiobestuur en lid landelijke raad Nederl. 
Ingenieursver. Niria Ie. 3, 11, I2, 14, 15, 16, I7 en 
18. 

Koning, mr. H.E. 
Willem van Boelrestraat 37, 3067 LM Rotterdam 
I 7-6-I933 I a. gymnasium-S; 
Rijksbelastingacademie (directe belastingen en en 
registratie en successie); doctoraal Neder I. recht I 
b. insp. 's Rijksbelastingen op non-actief; 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken; lid 
Tweede Kamer I c.lid gemeenteraad van 
Rotterdam I d. hoofdingeland van Schieland; 
JandeL penningm. N.B.V.; secr. Kinderhulp Zuid
West Nederland; voorz.- penningm. Liberaal 
Reveil; commissaris Koops' Groep Wifster; 
voorz. Comm. v. Toezicht Rijksacademie v. 
Beeldende Kunsten te Amsterdam; bestuurslid 
Academ. Ziekenhuis Rotterdam "Dijkzigt"; 
voorgedragen als voorz. Bedrijfschap 
Frisdranken/ e. I, 3, II, 13, 16 en 17. 

van der Kooy, drs. ir. ing. BoukeJ. G. 
Berghummerstraat 26, 7 591 GZ Denekamp I 20-
6-I947 /a. HBS-B;NOIB-Nijenrode; HTS-E; 
TH-Delft-( elektrotechniek); interfaculteit 
bedrijfskunde DelftIb.assistent Raad v. Bestuur 

Ho lee N. V. I c. secr. afd. Denekamp I d. lid 

Lande!. Werkgroep Mikro-elektronica; auteur van 
"Microcomputers, innovatie in de elektronica" en 
van "Management van innovatie" alsmede pub!. 
op gebied van innovatie en micro-elektronica; 
intern. ervaring (USA en Japan) Ie. I2, 25 en 29. 
industriële zaken (midden- en kleinbedrijO 

deKorte,dr.R. W. 

Helmlaan 9, 2244 AZ Wassenaar I 8-7-1936 I a. 
gymnasium-S; doctor wiskunde en 
natuurwetenschappen/ b. dir.van een N.V. / c.lid 
dagelijks bestuur VVD (secr. voorlichting); voorz. 
LPC; gemeenteraadslid; lid Tweede Kamer Id. 
diverse besturen Ie. I, 6, I I en I 2. 

Korthals, mr. A. H. 

's-Gravenweg 7, 3062 ZA Rotterdam I 5-10-1944 
I a. gymnasium B; doctoraal Neder I. recht Ib. 
advocatuur I c.lid LPC; lid LCV; partijraadslid; 
bestuurslid/voorz. afdeling/kamercentrale 
Rotterdam; lid partijcomm. Justitie Id. voorz. 
Jongerencentrum Space; marine res.-officier 
(KMR) Ie. 1, 2, 3, 6, 13, 21 en 23. 

Krijger,A.F.M. 

Larlxiaan 5, 3768 BD Soest/ I 9-5-1943 I a. mulo; 
detailhandelsschool; Comm. Praktijk Marketing; 
marktonderzoek Ib. commerc. medewerker; 
marktonderzoeker; documentalist; beleidsmedew. 
vakcentrale middelb. en hoger personeel, i.h.b. 
adviseur ondernemingsraden I c. secr. afd. Wijk 
bij Duurstede; propagandist en raadslid gem. 's
Graveland; prop. en raadslid gem. Soest; 
partijraadslid; lid Sociale Commissie; bijdragen 
aan commissies Teldersstichting Id. voorz. 
oudercommissies; lid VMR (schoolbestuur); 
voorz. culturele Federatie/ e. I, 3, 4, 6, 9 en 20. 

Krijnen, mw.J. H. 

Comeniushof2, 1216 HE Hilversum I 29-5-1943 
I a. HBS-B; pedagogische academie; 
beroepsopleiding Philips Computer Industrie Ib. 
lid Tweede Kamer tot mei 1981; lid 
Emancipatieraad; parlementair journalist (free 
lance) I c. voorz. afd. Hilversum; penningm. 
ondercentrale Hilversum; lid/voorzitter 
kamercentrale Haarlem; lid Onderwijscommissie; 
lid werkgroep emancipatie Teldersstichting Id. lid 
hoofdbestuur Europese Beweging; lid dagel. 
bestuur Humanistisch Verbond; voorz. Stichting 
HIV OS; lid N.C.O.; lid Comité SAAM; lid Nat. 
comité Fondation Européenne de la Culture Ie. 2, 
6, 7,21,23en26. 

Krijvenaar, Th. 

Tevenlaan 47, 73 I 2 HB Apeldoorn I 29-6-1930 I 
a. gymnasium-A; K.M.A.; Kand. rechten; MO
geschiedenis Ib. hoofd plannen Intendance (KL); 
hoofd onderwijs K.M.A.; hoofd logistiek Ie 
divisie; tevens lid arrondissementskrijgsraad te 
Arnhem I c. kandidaat Staten Gelderland Id. 
voorz. stichting Scouting Rijen tot 1977; vice
voorz. ver. Vrienden van Orpheus te Apeldoorn I 
e. 2 en 21. 

van der Laan, F.l. M. 

Burg. Martenslaan 53, 3956 EL Leersum I 15-8-
I 930 I a. gymnasium-A; kand. rechten, leergang 
bedrijfseconomie, managementscholing Ib. 
directie-secretaris bij Holdings van meerv. 
vennootschappen; dir.Stichting Inzet : c. kand. 
gemeenteraadsverk. Leersum 1982; lid comm. 
CRM; JandeL stuurgroep soc. cult. werklozen 
voor publiciteit "Sociaal Cultureel werk en 
jeugdwerkloosheid" I d. ex JandeL penningm. 

officiersvereniging; ex-bestuurslid 

padvindersstichting; bestuurslid Ned. Centr. van 
Hoger Personeel, ex-voorz. van pensioenfonds Ie. 
I, 6, 8, 9, 10, 12, 21, 22,25 en 28. 

van Laar, H.J. 

Jan van Galenlaan 40,2253 VC Voorschoten/ 
I8-10-I930/ a. HBS; universiteit; 
officiersopleiding Ib. officier Koninkl. 
Luchtmacht/ c. werkgroep Liberaal Manifest; 
div. werkgroepen gem politiek (gem.-program 
1978 en 1982) en financiël comm.; kascommissie 
ondercentrale; gem. pol. activiteiten op ad hoc 
basis I d. oudercommissies; div. kascommissies en 
penningm. schappen; penningm. en wnd. 
president Officiersmess Korps Luchtmachtstaven 
in Den Haag; thans penningm. ver. van 
huiseig'enaren en div. kascommissies Ie. 1, 2, I 0, 
IJ en 12. 

Laken,M.A. 

Vlietweg 66, 2323 LE Leiden I 30-6-1930 I a. 
tuinbouwschoolIb.eigenaar-exploitant 
Bungalowpark "VIietpark" I c. actieflid afd. 
Leiden; zitting gehad in div. commissies Ie. 14, 15, 
16, 18, 19, 20en 29. recreatie. 

Lamberts,R. T.H. C.M. 

Heerstraat 19, 5953 GE Reuver I 28-1-1946 I a. 
HBS-A; handelswet; doctoraal bedrijfseconomie/ 
b. docent RSG Den Hulster Venlo; docent LBA 
Roermond I c. gemeenteraadslid Beesel I d. 
voorzitter docenten LBA; penningm. hockeyclub 
Ie. 4, 11 en 12. 

Lauxtermann, mr. H. Th. M. 

Maria van Bourgondiësingel9, 5216 AA 's
Hertogenbosch/ 19-12-1929 I a. HBS-B; 
gymnasium-S; doet. ex. Neder!. recht Ib. 
wethouder van 's-Hertogenbosch; lid Tweede 
Kamer tot mei 1981 I c. secr.later voorz. afd. 's
Hertogenbosch; 2e secr. kamercentrale 's
Hertogenbosch Id. bestuurslid Reg. Omroep 
Nrd.-Brabant Oost; bestuurslid Beheersstichting 
Vastgoed van Eijkelenburg/ e. 3, 13, 14, 15, 16 en 
17. 

Lemmens, G.P. 
Gerichtstraat 82, 6171 TH Stein I 16-5- I 946 I a. 
HBS-A; ped. ac. +akte EngelsIb.leraar Engels 
I c. gemeenteraadslid; reservewethouder; lid 
streekgewest I d. lid diverse verenigingen Ie. I. 

Leijten, drs. A J. G. 

Griegstraat 17,2324 AZ Leiden/ I7·10-I939 I a. 
HBS-A; doet. econ. wetenschappen 
(bestuurswetensch. richting) Ib. adj.-secr. en secr 
Bedrijfschap v.d. Handel in Vee en v.d. Neder!. 
Bond van Handelaren in Vee I c. secr. comm. 
Midden- en Kleinbedrijf en Financieel
Economische Comm. van de VVD; lid 
Landbouwcommissie VVD Id. vice-voorz. afd. 
Den Haag Europese Beweging in Nederland; 
alsmede van het hoofdbestuur van deze org. Ie. 
12,I8en20. 

Lindveld, drs. J. W. L. 

Loseweg 156,7315 HC Apeldoorn/ 27-4-1927 I 
a. doctoraalex. Wis- Natk. (Scheik.); RU Leiden/ 
b. docent VWO/HAVO Kon. S.G. Apeldoorn I c. 
Ie reserve PS Gelderland I d. lid Ver. v. 
Vrijmetselaren/ e. 2, 4, 9, 21, 23, 24,25 en 29. 
Ethnische minderhedenbeleid. 

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



Linschoten, R. L. 0. 

de Reiger 30, 8251 NE Dronten I 17 -I 0-19 56 I a. 
V. W.O. (atheneum); kand. Rechtsgeleerdheid 
(bezig met doet. ex.) Ib. wetensch. medewerker 
VVD-Tweede-Kamerfractie/ c.lid hoofdbestuur 
JOVD; secr. Gen. Lymec; vice-voorz. afd. 
DrontenId.lid faculteitsraadjur. faculteit (VU); 
lid universiteitsraad (VU); bestuurslid Nederl. 
Platform Intern. Jongerenwerk/ e. 1, 6, 11, 12, 13 
en28. 

Loman,J. 
Arisstraat39, 1531 EG Warmer I 3-9-1941/ a. 
mulo; hogere bestuursopleiding Ib. gemeente
ambtenaar div. gemeenten I c. voorz. afd. Worroer 
Id. voorz. oudercommissie; voorz. schoolraad; 
secr. Stichting Eigen Woningbezit Wormer; 
penningm. Sporthal Wormerf e. 4, 11, 14 en 2 7. 

van Loon, drs. W. B. 
dr. Albert Schweitzerlaan 10, 2731 EB 
Benthuizen/5-8-1947 I a. HBS-B; Ned Econ. 
Hogeschool Rotterdam (hoofdvak econ. politiek 
en conjunctuurleer) Ib. werkzaam bij Min. v. 
Economische Zaken: 1972-1977 Dir. Econ. 
Samenwerking Ontwikkelingslanden; lid Ned. 
delegaties conferenties div. intern. organisaties, 
waaronder UNCTAD IV; thans hoofd hoofdafd. 
BENELUX van Dir.-Generaal Buiten!. Econ. 
Betrekkingen/ c: vice-voorz. afd. bestuur; lid 
ondercentrale 't Groene Hart; fractievoorz. 
gemeenteraad; wethouder openbare voorz., 
verkeer, milieu en volkshuisvesting I d.lid alg. 
bestuur Streekmuziekschool Centrum Zuid
Holland; lid algem.raad Energiebedrijf Rijnland; 
lid alg.raad Gemeensch. Vuilverwerkingsbedrijf 
Midden-Holland en Rijnstreek; lid alg. bestuur 
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Midden-Holland/ e. I, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15,21 
en24. 

Loos,ir.P. 

Buitenplaats 128,8212 AM Lelystad/ 1-5-1939 I 
a. gymnasium-B; Landbouw Hogeschool 
Wageningen/ b. adj.-directeur DVV; 
stafmedewerker RYP I c. wethouder Zwolle; 
bestuurslid Ver. v. Staten- en Raadsleden, secr. 
comm. Binnenlands Bestuur Id. hoofdingeland 
Waterschap Salland; secr. Ziekenhuis 
Weezenlanden/e.3, 7, 15, 16en 17. 

Lucassen-Stauttener, A. 

Peppinghof25, 1391 BB Abcoude/21-5-1942/ 
a. lyceum; MMS; R-HBS Assen; pedagogiek 
M.O. universitair R.U. Utrecht/ b. pedagoge; 
voorlichtingswerk op Ned. Antillen t.a.v. 
familyplanning en voeding; docent 
maatschappijleer I c. bestuurslid afd. Abcoude -
secr. (6j.); bestuurslid ondercentrale- secr. 
vorming en scholing ( 4 j.); bestuurslid 
kamercentrale Utrecht ( 4 j.); thans: lid dagelijks 
bestuur kamercentrale (kaderfunctionaris); lid 
politieke comm. kamercentrale; lid LCV; lid 
Jandelijk hoofdbestuur Vrouwen in de VVD Id. 
bestuurslid St. Elisabethkliniek Heerlen 
( vroedvrouwenschool) Ie. I, 4, (i, 7, 8, 9, 20, 21, 
26, 27, 28 en 29.justitie m.n. kinderbescherming. 

Luchtenveld, mr. R. 

Badelochstraat 11,3813 DS Amersfoort/8-5-
1956/ a. atheneum-B; Nederl. recht, zowel 
privaatrecht als staats- en adm. recht Ib. student
assistent MolengraafT-Instituut v. Privaatrecht 
Utrecht, sectie burgerl.recht;juridisch stafmedew. 
Kamer v. Koophandel en Fabr. v. Eemland;jurid. 
medew. stafafd. Constitutionele Zaken en 
Wetgevingsaangelegenheden (sectie Regering en 

0 

Parlement) Min. v. Binnen!. Zaken; adj.-secr. 
staatscomm. v. advies inz. relatie 
kiezersbeleidsvorming I c. mede-opr. en voorz. 
JOVD afd. Amersfoort e.o.; lid resp. vice-voorz. 
afd. Amersfoort VVD; voorz. ondercentrale 
Eemland VVD; lid NKW; deeln. div. 
kadertrainingen, w.o. Landel. Vormingscursus; 
plv. lid LPC; lid LCV, vanaf 1980,als voorz. vast 
team medewerkers jongerencursussen; lid 
hoofdbestuur; HB-Jid partijcomm. Ruimtelijke 
Ordening/ e. 1, 3, 13, 14, 15, 20,23 en 29. 
juridische aangelegenheden van uiteenlopende 
aard. 

van der Meer, G. 
Boomgaarden 37, 1695 BN Blokker /18-4-1939 
I a. lyceum; kweekschool; opleiding Duits M.O.
BIc. leraar (g.v.o. Hoorn, RSG West-Friesland 
Hoorn) Id.lid gemeenteraad Hoorn; voorz. 
statencentrale Hoorn; secr. afd. Blokker; secr. 
ondercentrale West-Friesland/ d. voorz. 
oudercomm. OLS; lid adviesraad OBD West
Friesland; voorz. Stichting Gezondheidscentrum; 
lid dagel. bestuur Contactcentrum Openb. 
Onderw. West-Frièsland/ e. I, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
21, 22, 26,27 en 28. 

van Meeteren, drs. Sj. 
Breelaan 11,1829 AS Alkmaar I 27-7-1942/ a. 
Universiteit Leiden sociologie Ib. docent; 
coördinator afd. Maatsch. Werk I c.lid 
ondercentrale Noord-Kennemer land; raadslid 
gem. AlkmaarId.lid Ver. voor belangen soc. 
pedag. onderwijs (VBBSPO) Ie. 3 
(gemeenteprovincie),4, 7, 8, 9, 14 en 28. 

Mesritz,EduardH. 
De Meerkoet 29, 7671 WV Vriezenveen /2-2-
1959/ a. MAVO; MEAO; opl. binnen bedrijftot 
journalist/ b.journalist/ c.lid NKW; lid LCV; lid 
districtscentrale Twente; oud-secr. JOVD; lid · 
KCPC en eindredacteur "prov. katern" Id. secr. 
Stichting Sportschool Betsatel/ e. 1, 3, 7, 15, 20, 
22,27en 28. 

Metz,JMpJ. 
Schoolstraat 6, 1719 AV Aartswoud /6-8-1941/ 
a. 3-j. HBS; 2j. dpl. onder-off. Kon. Luchtmacht 
Ib. redacteur dagblad De Telegraaf I c. 
bestuurslid afd. Opmeer; sinds 2-6-1982 
gemeenteraadslid te Opmeer I d. voorz. 
Oranjevereniging; voorz. div. sportorganisaties I 
e.l5, 16,22en27. 

Meijer, drs. F. W. 
Heisteeg22, 5062 SG Oisterwijk/ 26-7-1927 I a. 
5-j. HBS-B; doct.ex. economie/ b. directeur SHV 
I c. voorz. afd. Oisterwijk Id. voorz. 
studiecommissie bedrijfschap; lid hoofdbestuur 
waterschap; lid raad v. advies Stichting Kon. 
Jacht Piet Hein; docent academie voor econ. 
onderwijs; bednjfstakafgev. in div. internationale 
lichamen; bestuurslid sti't:htingen; één 
commissariaat; publicaties; referaten Ie. 6, 12, 16 
en 21. 

Michielsen-Hubenet, E.A. 
Burg. Beekersweg 27,6261 NX Mheer /17-6-
1936 I a. mulo; huishoudschool; praktijkervaring 
in buitenlandIb.huisvrouw I c. secr. afd. 
HeuvellandId.taalonderwijs aan Turkse 
vrouwen; diaken N.H.- Kerk; lid oudercommissie 
biologische school; docente Engels; lid Limburgse 
Vrouwenbond; lid comm. Jeugdzaken N.H.
Diaconie/ e. 22, 23, 26,28 en 29. kerkelijke 
zaken. 

Molenaar, mr. C. H. 
Zundertseweg 22,4715 CJ Rucphen/ 18-9-1951 
I a. HBS-A; studie Neder!. recht R.U. Groningen 
Ib. advocaat en procureur I c. lid comm. 
Gemeentepolitiek Rucphen Id. ex-voorz. 
Dierenbescherming afd. Roosendaal; ex-voorz. 
Morrisclub Nederland Ie. 13 en 15. 

Monteiro, P. H. 

Weerder 11, 1141 JE Monnickendaml 13-8-
1937 I a. kweekschool; akten Engels, Duits en 
Nederlands I b.Ieraar/adj. directeur Techn. 
Onderwijs/ c. fractievoorzittersinds 19741 e. 4, 
14,15 en 28. 

Moret,ing. W. W.F. 
Schiphorsterweg 12, 7957NV DeWijk/6-7-
1936 I a. 4-j. HBS; HTBS Ib. tuin
landschapsarchitectl c. secr. kamercentrale 
Drenthe; voorz. ondercentrale Meppel; lid raad 
De Wijk; lid/secr. comm. RuimteL Ordening 
VVD; lid algem.bestuur Vereniging van Staten- en 
Raadsledenle.15, 18,22,23en29. 
ontwikkelingshulp. 

Mulder, ir. J. 
Ambiorix Square 18, B-1 040 Brussel I 3-10-1943 
I a. HBS-B; Landbouw Hogeschool Wageningen 
Ib. FAO-deskundige Kenya; ambtenaar 
Europese Commissie Brussel/ c. sinds 1977 
voorz. afd. Brussel e.o.; lid comm. 
Ontwikkelingssamenwerking; lid subcommissie 
Europa/ e. I, 2, 18 en 21. 

Muntinga,J. K. 

Rademanstraat 15,7415 BZDeventerl7-l-1933 
I a. HBS-B; scheikunde R.U. Groningen; 
economie M.O.; leergang manager I 
b. marketing-onderzoeker; lid managementteam 
AKZO I c. lid en fractievoorz. gemeenteraad; lid 
en fractievoorz. Gewest Midden IJssel; 
bestuurslid Ver. v. Staten- en Raadsleden; lid 
comm. financiën lagere overheden; lid 
studiecomm. ombudsman I d. lid 
ondernemingsraad AKZO; 
bestuurdercommissielid Ver. Hoger Personeel 
AKZO; voetbalscheidsrechter Ie. 3, 11 (lagere 
overheden), 12, 14, 16, 22,23 en 29. regionaal 
beleid. 

Munting-van der Hoog, drs. F. 
Johannes XXIII-singe129, 6416 GE Heerlen I 4-

. 8-1937 I a. HBS-A(Ned. Lyceum Den Haag); 
doctoraal sociologie R. U. Leiden Ib. wetensch. 
onderzoek RU. Leiden; docent maatschappijleer 
Heerlen; hoofd bestuurssecretariaat Open 
Universiteit/ c. opr. en secr. afd. Heerlen; lid 
provinciale staten Limburg Id. cursussen 
politieke vorming en burgerschapskunde I e. I 0 
en 15. 

Nater,dr.ir.K.A. 

Zeeweg 37, 1753 BB St. Maartenszeel 2-1-1934 
I a. THD Ib. wetenschappelijk 
onderzoekscoördinator I c. raadslid/wethouder I 
e. 14, 15, 22,23 en 24. 

Nikkel, drs. H. W. 
Beatrixstraat 28, 6267 BG Cadier en Keer I 13-4-
1935 I a. onderwijzersopl.; doctoraal ped. 
wetenschappensociologie Ib. onderwijzer; 
leraar; dir. ped. academie I c. voorz. VVD-afd. I 
d. lid comm. v. advies en bijstand van het 
onderwijs Maastricht; penningm. Stichting Hoger 
Onderwijs Maastricht; lid dagelijks bestuur 



Regionaal Pedagogisch Centrum 2 Zuid
Limburg; voorz. hockeyvereniging Ie. 4, 5, 8, 9, 
22en 28. 

van Nooijen, H. 

Kloosterstraat 1, 5688 HT Oirschot I 14-11-193 7 
I a. HBS-A; Ass. Dip!. B; export-cursus IVEX; I 
b. eigenaar assurantie-kantoor I c. 19.71-1978 
raadslid Oirschot; sed. 1974lid A-raad 
Eindhoven/ d. vice-voorz. NBvA; voorz. 
Volleybalvereniging Ie. 2, 12, 14, 15, 16, 20 en 
22. 

Noten,H.P. W.G. 
Asseltsestraat 14,6071 BT Swalmen/ 27-5-1923 
I a. HBD-B; HTS Ib. dir. Keramische industrie, 
sinds 2 j. commissaris I c. bestuurslid afd. 
Roermond; lid gemeenteraad Swalmen; lid 
stadsgewestraad Roermond Id. vo<?rz. Limb. 
Ver. v. Werkgevers in de Klein-industrie; voorz. 
Studieclub voor Kringen Roermond en Weert 
N ederl. Chr. Werkgeversverbond I e. 6 en 12. 

Nijhuis,mr. G.B. 
Parnassialaan 112, 2211 NW Noordwijkerhout I 
7-1-1944/ a. gymnasium-B; universiteit(Med. 
rechteconomie Ib. adj.-secr. Kon. Verbond v. 
Ondernemers (thans KNOV), tevens hoofd 
buitendienst; dir.-secr. grootwinkelbedrijf; hoofd 
Econ. Zaken, Agrarische Zaken en Energie prov. 
Zuid-Holland I c. voorz. afd. Noordwijkerhout; 
vertegenw. ondercentrale; lid comm. Midden- en 
Kleinbedrijf; lid sprekerspool kamercentrale 
Leiden; lid sprekerspool BMD Id. voorz. 
industriekring; voorz. ver. v. dorps belangen; 
voorz. stichting vormingjong volwassenen en 
stichting vorming volwassenen; adv. Reg. Raad 
Arbeidsmarkt; adv. Economisch-technologisch 
instituut Zuid-Holland; res.-officier Ie. I, 3, 6, 
12, 15, 18, 20, 22 (toerisme), 24, 28, 29. regionaal 
econ. beleid en 30. vergunningen beleid. 

Nijpels, drs. Ed H. T. M. 

Zuidzijde Haven 79,4611 HD Bergen op Zoom/ 
1-4-1950/ a. HBS-A; doctoraal rechten R.U. 
Utrecht/ b. part-time leraar I c. oud-lande!. 
voorz. JOVD; oud-gemeenteraadslid Bergen op 
Zoom (fractievoorz.); oud-internationaal 
secretaris JOVD; lid Tweede Kamer vanaf 1977 I 
d. bestuurslid AVRO; bestuurslid Liberaal 
Reveil; voorz. Stichting Voorlichtingscentrum 
Crematoriumbouw; oud-voorz. Stichting 
Wetswinkel Ie. I, 3, 6, 8, 9, 13, 26 en 28. 

Oosthout-Heijl, G. Z.A. 

Bakelgeertstraat 21,5831 CS Boxmeer /6-7-1923 
I a. o.a. mulo; praktijk gerichte opleidingen I c. 8 
j. gemeenteraadslid; bestuurslid Vrouwen in de 
VVD Nijmegen I d.landel. vice-voorz. Kath. 
Vrouwen Gilde; bestuur Oecumenisch 
Vrouwencon tact; lid stuurgroep_ Europese 
Vrouwenzaken van het Oecumenisch 
Vrouwencontact; bestuur woningstichting Ie. 8, 
14,16,21,26en27. 

van Ooijen, A. J. 

Dolphijnstraat 33, 3151 RC Hoek van Holland I 
31-3-1945/ a. mulo-A met handelskennis; HBS; 
praktijkdiploma boekhouden + MBA + SPD (Ie 
deel); assurantie-A; spreekvaardigheid; 
uitdrukkingsvaardigheid Ib. dir.-secr. 
(technisch); inspecteur verzekeringen tevens 
bijkantoorbeheerder; adj.-dir. handelsondern.; 
hoofddir. Rederij; dir., groot aandeelhouder 
intern. handelsonderneming; economisch en 
fiscaal adviseur midden- en kleinbedrijf I 

c. voorz. Stichting Jeugd-Sociëteit; voorz. 
Adviesraad VVD-Hoekvan Holland/ e. 1,2, 3, 
12, 15, 16, 19,20,22en28. 

den Ouden-Dekkers, M.J. H. 

Diedenweg 7, 6703 G R Wageningen/ 1- I -1940/ 
a. HBS-B; Neder!. taal- en letterkunde M.O., A 
en B, behalve onderdeel literatuur, spec. algemene 
taalwetenschap en taalbeheersing Ib. sinds 1976 
docente formuleringsvaardigheid Stichting 
Opleiding van Analisten (STO VA) te Wageningen, 
part-time I c. 1971 voor het eerst lid politieke 
partij: DS '70; 1972 lid dage!. bestuur 
Federatiebestuur prov. Utrecht DS'70; 1974lid 
prov. staten Utrecht voor DS'70 (éénmansfractie): 
seniorenconvent, ruimte!. ordening, financiën, 
cultuur, recreatie, maatsch. werk, 
gezondheidszorg; lidm.schap en dus ook 
statenlidm.schap van DS'70 beëindigd iri 1975; 
1977lid VVD; tot febr. '80 o.a. fractievoorz. 
gemeenteraad Wageningen: onderwijs, welzijn, 
sport recreatie, openbare orde Id. ged. een tiental 
jaren voorz. of vice-voorz., lid van bestuur versch. 
onderwijsinstellingen; lid Comm. v. Advies 
Wageningse Schoolvereniging; voorz. 
Coöperatieve Ver. "Park Wildrijk" te St.
MaartenszeeN.H./e. 1,3,4,5,8, 11, 12,15,21 
en26. 

Ouweneel, A. L. 

Herman Kruyderstraat 12, 5645 KD Eindhoven I 
25-3-1917 I a. middelb. school; kweekschool; 
hoofdacte geschiedenis Ib. adj.-dir.sociale zaken 
N.V. Philips/ c. 8j. fractievoorz.gemeenteraad 
Eindhoven Id. bestuursfuncties in: Brab. Orkest; 
Brab. Conservatorium; Tromp-concours; Feder. 
bejaardenbeleid; VVD-Eindhoven; Openb. 
Bibliotheek Eindhoven; van Rennessefonds; van 
Walsemfonds; Omroep Brabant/ e. 6, 8, 9, 22,27 
en 28. 

Paerel,A. C. 

0 

W. v. Houtenstraat 7 5, 3151 AC Hoek van 
Holland/8-8-1950/a. LTS;UTS(niet 
afgemaakt) Ib. geologisch tekenaar (team-leider) 
I c. oud-fractievoorz. VVD Hoek van Holland; 
lid werkgroep VVD Hoek van Holland (public 
relations-groep) d. brandwacht Hoek van 
Holland/ e. 3, 17,22 en 27. 

Pekema,F.J.R. 

Fazantstraat 4, 5854 GG Bergen/13-12-1951/ 
a. HBS-B; wiskunde M.O. (3 j.); cursussen 
forumdiscussie, vergadertechniek, 
discussietechniek Ib. rijksambtenaar Inspectie 
Beroepsonderwijs; rayoncoördinator Veronica 
Omroep Org. I c. voorz. afd.; vice-voorz. 
ondercentrale Horst; lid-secr. gemeente!. 
bestuurscomm. openbaar onderwijs; voorz. 
werkgroep en lid stuurgroep 
verkeerscirculatieplan; voorz. maande!. beraadsl. 
raadsstukken e.d.; plv. bestuurslid kamercentrale 
Id. voorz. afd. Nijmegen Veronica; voorz. 
district Gelderland/Overijssel Veronica; lid 
hoofdbestuur Veronica; mede-initiatiefnemer 
stichting openbaar onderw.; bestuurslid 
rallyvereniging; vertegenw. Vereniging Openbaar 
OnderwijsBergen/e. 1,4,5, 10, 16,22en27. 

Philippens, K. J. M. 

Prinses Margrietstraat 16, 1077 LA Amsterdam I 
13-8-1921 ja. handelsschool; expeditie- en 
transportonderneming Ib. directeur I d. vice
voorzitter- Stichting Amsterdam helpt Warschau 
te Amsterdam Ie. 10, 16 en 22. 

Pieterse, ing. R. W. M. 

Hulstkamperweg 2, 7711 GZ Nieuwleusen I 1-2-
1942/ a. RMTS-afd. Tuinaanleg; hogere opl. 
Tuinarchitectuur; ORL-Lehrgang Zürich ETH I 
b. tuin- en landschapsarchitect; 
landschapsarchitect adviesburo R.O. en 
vormgeving te Zwolle; docent 
landschapsarchitectuur I c. bestuurslid afd. 
Nieuwleusen/ d. voorz. peuterspeelzaal 
Nieuwleuzen/e. 9, 14, 15, 18,22,23,24en28. 

Pilaar, C. M. J. 

's Heer Arendstraat 8, 430 I JR Zierikzee I 29-7-
1930 I a. mulo; HBS; HTS Enschede Ib. dir. 
ener BV, hoofd comm. zaken I c. penning. en secr. 
afd.; gemeenteraadslid; lid dage!. bestuur 
kamercentrale Zeeland Id. oprichter-voorz. 
Neder!. Kampeerauto Club/ e. I, 14, 15, 20,24 
en25. 

Platzbeecker, H.H. M. 

Vallei I, 4851 EG Ulvenhout /11-6-1927/ 
a. HBS-A; dir. opleiding; div. vakdiploma's I 
b. dir. distributiecentrum; verkoopleider; hoofd 

' dienst sales promotion; dir. Shopplannin& 
Franchise B.V./ c. bestuurslid afd. Breda (prop. 
tot 1976}; raadslid gem. Nieuw-Ginneken sedert 
1976/ d. adviseur div. verenigingen Ie. 1, 11, 12, 
16, 20,23 en 24. 

Ploeg,A. 
Breitoerstraat 3, 6813 HN Arnhem/17-4-1927/ 
a. HBS-B; Hogere Krijgsschool Ib. tot dec. 
1972 officier Koninkl. Landmacht; daarna lid 
Tweede Kamer I c. lid gemeenteraad Arnhem 
1970-1974/ d. voorz. Rijnhall975-1981; lid 
Noord-At!. Assemblée; lid Adviesraad Defensie
aangelegenheden, bestuurslid Atlantische 
Commissie, lid Raad van Advies ICTO Ie. I, 2, 3, 
10, 22en 24. 

Portheine, mr. F. 

Vondellaan 68,2332 AH Leiden/ 29-1-1923/ 
a. gymnasium-A; doet. ex. Neder!. recht R.U. 
Leiden (Keuzevak parlementaire geschiedenis I 
b. lid Tweede Kamer tot mei 1981 Id. lid bestuur 
GAK; lid Raadgevende Verg. Raad van Europa, 
sinds •I9n fractievoorz. liberale fractie, van 1972-
1974vice-pres. van deze assemblée/ e. I, 2, 11, 
12, 20, 22, 24 en 25. 

Pruijs,A. 

van Polanenpark 294,2241 RZ Wassenaar I 10-
8-1935/ a. HBS(B) 5 jr.; Kon. Instituut voor de 
Marine; op!. tot onderzeebootbestrijdingsofficier; :: 
Hogere Krijgskundige .Vorming; Kand. 
Rechtswetenschappen (staatkundige .; 
studierichting) aan de R.U. te Leiden Ib. 3 j. Min ,~ 
van Defensie (Marine) Adjudant v.d. Bevelhebber ·~ 
der Zeestrijdkrachten, secr. v.d. .~ 
Admiraliteitsraad; secr. v.h. college van 1 
Curatoren v.h. Kon. Inst. v.d. Marine; 1 j. bevel :: 
onderzeebootjager Hr. Ms. "Drenthe"; 2j. Min. v. l 
Defensie bij de staf v.d. ChefDefensiestaf; sinds l 
1980 Chef-stafin de staf v.d. Commandant v.h. -~: 
Eskader in de rang van Kapitein ter Zee I :; 
c. Werkgroepen Beginselprogramma en 
"Liberaal Manifest"; gek. in 198~ lid v.d. j 
gemeenteraad in Wassenaar Id. Lid v.d. Stichting ~-~, 
Civis Mundi en het Neder!. Genootschap voor ., 
Intern. Zaken Ie. 1, 2, 3 en I 0. S 

l 
l 
I 
;~ 



Pils,F.H.A.M. 

Brasmuslaan 17,5056 TG Berkei-Enschot I 10-4-
1939 I a. middelb. op!.; socialeacademie lb. afd. 
hoofd Gem. Sociale Dienst; voorz. schap van 
diverse beleidsadviserende en bepalende instituties 
op terrein van werklozenzorg en begeleiding 
zelfstandigen I c. div. bestuursfuncties binnen 
VVD, w.o. secr. afd. Tilburg; lid gemeenteraad 
Berkei-Enschotl d. div. 
bestuurslidmaatschappen op soc.-cultureel terrein 
en binnen sportverenigingen/ e. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 
13, 20, 22 en 23. 

de Raad, ir. W.G. 

Vrijheidsplaat 4, 8303 KD Emmeloord I 11-5-
1952 I a. 3 j. HBS; CHLS te Dronten; 
Landbouwhogeschool Wageningen Ib. soc.
economische voorlichter; secretaris Landbouw 
Mij. IJsselmeerpolders I c. sinds 1972Iid VVD I 
d. bestuurslid N. Ski Ver. Kring Gelderse Vallei; 
lid bestuur Ver. Waterstaat en Land-inrichting/ 
e. 15, 16, 17, 18 en 23. 

Rempt-Halmmans deJongh, drs. N. 

Backershagenlaan 26, 2243 AC Wassenaar I 1 T-
8-1927 I a. HBS-A; doctoraal economie, 
bedrijfseconomische richting Ib. lid Tweede 
Kamer I c. penningm., later voorz. afd. 
Wassenaar; lid hoofdbestuur VVD; lid dage!. 
bestuur VVD (voorz. LPC) Id. voorz. div. 
vrouwenorganisaties, w.o. Neder!., Vrouwenraad; 
voorz. Montessorischool Wassenaar; tot 1975 
verscheidene malen lid delègatie Ver. Naties; 
commissaris N. V.; lid dage!. bestuur VIRO; lid 
StuurgroepBMD(- ± halfjuni 1982)/e. 1,2,6, 
11, 12, 13, 20, 23, 24,26 en 29. consumenten. 

Reus,mr.J.A. 

Vijverlaan 92,3062 HM Rotterdam/ 21-5-1919 I 
a. universitair- Indisch recht, indologie I 
b. bestuur Indonesia; dir. Ha ven Transport 
Scheepvaart SHV Rotterdam I c. lid 
gemeenteraad Rotterdam; Liberaal Reveil; 
Teldersstichting/ d. Kamerv. Koophandel; 
vakopleiding Haven/Vervoer- werkgeversorg. 
SVZ; bejaardenzorg; oogziekenhuis; Ned. 
Participatie Mij.; commissariaten Ie. I, 2, 3, I 0, 
12, 16, 17, 21, 24en 25. 

van Rey,J. F. B. 

Minderbroedersingel54-56, 6041 KKRoermond 
I 15-4-1945 I a. Mulo-B; 4 j. HBS-BI 
b. wethouder van Roermond; dir. 
assurantiekantoor I c. vanaf 1974 
gemeenteraadslid Roermond; vanaf 1977 
fractievoorzitter; vanaf 1979 wethouder Id. lid 
van div. maatschappelijke verenigingen en 
instellingen Ie. 4, 6, 11 en 12. 

Rierink, mw. drs. J. 

Merwestraat 6, 3361 HL Sliedrecht I 8-2-1936 I 
a. HBS-B; geneeskunde, specialisatie; internistel 
b. alg. interniste; med. advisering gem. instanties 
(Delft) G.G. en G.D. Id. actieflid plaatse!. afd. I 
d. lid van med. intramurale overlegorganen I 
e. 1,7,9en23. 

Rietkerk,mr.J. G. 

Bloemcamplp.an 21,2244 EA Wassenaar I 14-12-
1927 I a. Mulo; HBS-B staatsex.; gymnasium-A; 

__ doctorale studie Ned. recht R.U. Leiden Ib. dir. 
werkgeversorganisatie; lid Tweede Kamer; 
staatssecretaris; voorzitter Tweede-Kamerfractie 
Id. curator Teldersstichting; commissaris van 
enkelebedrijven/e. 1,2,3,6, 7, 12en 13. 

Robbers, G.J. 

Meentweg 150, 3454 AZ De Meern I 5-1-1925 I 
a. middelbare handelsdagschool Ib. dir. · 
Centrale Jaloezieënfabriek B.V. Utrecht; mede
dir. Robbers Zonweringen Fabriek B.V. De Meern 
Id. voorz. Oudercomm. Spinosa Mavo te 
Utrecht; lid Ouderraad Voortgezet Openbaar 
Onderwijs gem. Utrecht/ e. I, 4, 8, 10, 15, 20, 22, 
23 en 25. 

vanRooy, W.H.M. 
St. Lambertusstraat 4, 5221 BB 's
Hertogenbosch/ 18-7-1932/a. 5j.HBS-A; 
kand. ex. wetenschappen; HBO (Ambi-modules); 
bedrijfskunde I b. hoofd administratie; hoofd 
adm.-organisatie; wethouder 's-Hertogenbosch; 
bedrijfsadviseur; zelfstandig ondernemer I c. lid 
bestuursraad; lid gemeenteraad/ d. div. 
bestuursfuncties in verenigingsleven/ e. I, 5, 6, 7, 
8, 12, 14, 20, 22,25 en 29. werkgelegenheid(incl. 
industriebeleid). 

Rubens, M.L. 

Past. van Oppenstraat 3, 6042 AM Roermond I 
16-6-1923 I a. mulo-A; handelsschool I 
b. agenturen-commissiehandel (mede-vennoot) I 
c. gemeenteraadslid/ d. secr. Ver. Zand- en 
Grindschippers (V.Z.&G.); hoofdbestu\lrslid Fed. 
v. Schippersbonden; bestuurslid Stichting Org. 
Zand- en Grintvaart (St. O.G.Z. V.); lid div. comm. 
bij Min. van Verkeer en Waterstaat; lid Kon. Ned. 
Ondernemers Verbond (sectie vervoer) Ie. 9, 15, 
16en 17. 

Rutten, mr. Chr. G. J. 

Nierhoven 11,6361 GPNuth/ 12-3-1942/ 
a. gymnasium B; doet. Neder!. recht R.U. 
Utrecht/ b. docent privaatrecht Univ. van 
Suriname: jurist ter secretarie Amersfoort; sedert 
1975 burgemeester van Nuth I c.lid VVD sedert 
1973; bestuurslid kamercentrale Utrecht I 
d. docent bestuursacademie; dage!. bestuurs lid 
Waterschap Zuiveringschap Limburg; 
buitenuniversitair lid Univ. Raad Rijksuniversiteit 
Limburg/ e. 3. 5. 8. 13. 15. 16. 17. 22. 23. 24 en 
25. 

van der Schaar, drs. F. W. L. 

Jan van Nassaustraat 69, 2596 BP 's-Gravenhage 
I 26-2-1936 I a. universitair Ib. adviseur; 
directielid I c. lid div. partij commissies, w.o. 
Sociaal-Economische Comm., Energiecommissie, 
Belastingcommissie en Koepelcomm. S. E. C. I 
d. voorz. Stichting Huisvesting Alleenstaanden 
en Tweepersoonshuishoudens; bestuurslid 
Stichting "Profijt voor de Patiënt"; vice-voorz. 
Stichting politiek-maatschappelijk en fin.-econ. 
onderzoek/ e. 7, 11, 12, 14 en 25. 

Scluiftenaar, mr. E. 

Herenweg 53,8023 CZ Zwolle/ 27-5-1943 I 
a. HBS; rechten Utrecht/ b. directeur B.V.; 
advocaat en procureur I c. bestuur VVD-Zwolle; 
bestuur JOVD-Zwolle; prop-comm. Zwolle; 
raadslid en fractievoorz. gemeenteraad Zwolle I 
d. voorz. hockeyclub Z.M.H.C.; bestuurslid 
Bejaardencentrum de Kievitsbloem; secr. J. Balie 
Zwolle/ e. 3, 12, 13, 15, 20en 22. 

Schalkwijk-van Engelen, D.H. 

Stoffels 107,5403 NCUden/7-8-1948/ 
a. MMS; Hogere Hotel School Ib. chef de 
réception; salesmanager I c. prop. comm. afd. 
Uden Id. schoolraad (voorz.); div. functies in 
verenigingen/ e. I, 4, 6, 9, 20,22 en 28. 

Scherpenhuizen, drs. J, F. 

Zijlsterweg 14,9892 TE Feerwerd/ 18-4-19341 
a. HBS-A; R.U. Groningen- sociale geografie 
(spec. ruimtelijke ordening) Ib. planoloog 
gemeente Groningen I c. voorz. afd. Groningen 
VVD tot 1973; lid Tweede Kamer Id. voorz. 
Comm. Planologie Landbouwschap; lid Comm. 
Inspraak RA.R.O.; bijz. ambt. gem. Ezinge I 
e. I, 14, 15, 18, 19,22 en 29. regionaal beleid. 

Schoonewil, J. 
- Kraaiheide52,3069 LC Rotterdam/ 1-12-1947/ 
a. ulo-A; PD; MBA; SPD I+ II / 
b. administrateur B.V.; organisatie-adviseur I 
c. fractie-secr. I fractie-voorz. DGM Prins 
Alexander; lid werkgroep Liberaal Grondbeleid 
Rotterdam Id. opr./voorz. Rotterdamse Ver. van 
Erfpachtersle. 3, 11, 12, 15, 16en29. 
grondpolitiek. 

Schuitema, R. J. 

Laan van de Iemenhees 382, 7823 JS Emmen I 
30-8-1956 I a. Havo; atheneum-A; thans studie 
Neder!. recht RU. Groningen- Ie hoofdrichting: 
publiek recht, 2e hoofdrichting: burgerlijk recht I 
d. bestuurslid afd. Emmen; secr. ondercentrale 
Emmen; lid algem. bestuur kamercentrale 
Drenthe; lid prov. comm. vorming en scholing; lid 
partijcommissie Binnenlandse Zaken; lid 
schaduwfractie Emmen Ie. I, 3, IJ, 12, 13, 14, 
15, 20, 24 en 25. 

Schul, ir. F. G. S. M. 

Schuberstraat 3, 3161 RM Rhoon I 22-8-1949 I 
a. HBS-B; Th-Eindhoven; kand. 
bedrijfseconomie; Ib. 1973-1981 docent 
wiskunde M.O.; sinds 1981 wetensch. ambtenaar 
C.B.S. I c. kand. raadslid Rhoon Id. bestuurslid 
sportvereniging/ e. 1,4, 5, IJ, 12 en 22. 

Schuiler, G. P. 

Beethovengaarde27,5344 CCOssl 15-3-1939/ 
a. HBS-B; kand. electro Ib. medewerker directie 
papierfabriek; Ieraar wis- en natuurkunde (part
time) I c. voorz. afd. Oss; penningm, 
kamercentrale Den Bosch Id. voorz. school ver. 
"Oss e.o."; penning. adviesbureau school- en 
beroepskeuze; penningm. instituut voor 
toegepaste psychologie; bestuurslid ver. van 
beroepskeuze-adviseurs Ie. 4, 5, 6, IJ, 12, 23, 24 
en25. 

Schulteis, G. H. P. 

Apollolaan 45,6391 HA Nieuwenhagen/ 27-5-
1940 I a. HAVO-MBA Ib. hoofdambtenaar 's 
Rijksbelastingen/ c. secr. afd. Landgraaf; lid 
comm. Ruimtelijke Ordening; voorz. coalitie 
Landgraaf Id. prov. secr. Kon. Ned. 
Jagersvereniging Ie. 8, 11, 15, !Sen 23. 

Schut, W.J. 

Dopheide 25,8471 VE Wolvega/ 12-4-1940 I 
a. MULO; div. vakdiploma's; Ib. commerciële 
functies bij verz. mij' en en oliemij.; thans hoofd 
buitendienst bij verz. mij.;/ c. bestuurslid 
Statencentrale Heerenveen en voorz. afd. 
Weststellingwerf Id. bestuurslid voetbalver.; 
bestuurslid bejaardencomm.; organist Ie. I 0, 12, 
13, 16en22. 

Seen,drs.A. 

Europalaan 17, 4645 HP Putte I 3-5-1948 I 
a. mulo-A; doet. economie (spec. econ. 
bestuurswetensch. intern.); PDB; MBA; Ass C; 
Ass B; branche leven; banktechn. cursussen 



(bank- en etfectenbedr.); alg. interne bedr. 
opleidingen; vergader- en discussietechniek; 
rapportage Ib. 1972-197 4 medew. 
accountantskantoor (midden- en kleinbedrijO; 
1974-1975 stagiair AMRO-bank ('all-round' 
bankopl.); 1975-1979 hoofd Particuliere Relaties 
middelgr. bankvestiging; 1979-heden adv. belangr. 
bankrelaties in Z.W. Nederland, o.m. 
beleggingsinst. pensioenfondsen, vermogende 
particulieren I c. zeer nauw betrokken bij 
formuleren algemene beschouwingen, uitpluizen 
van begroting; opstelling verk. programma? kand. 
raadslid; financiële comm./ d. voorz. red.-comm. 
kynologisch tijdschrift bestuurslid-wnd. 
penningm. grote rashonden vereniging; 
bestuurslid Stichting Gemeenschapshuis Ie. I, 2, 
3, 5,6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22,23, 24, 25, 
27 en 29. werkgelegenheid. 

Smit,K. 

Eurenderweg 34, 6417 SG Heerlen /8-1-1941/ 
a. autodidactische achtergrond (min ofmeer 
gelijk aan middelbaar) Ib. bedrijfsadviseur vrije 
beroepensfeer zoals ex pl. herstructurering 
bedrijfsbeleid in brede vorm Id. prop.
werkzaamheden ten behoeve van bedrijfsleven I 
e. 6en25. 

Smit, drs. P. W. M. 

Brink7, 1251 KRLaren/27-5-1956/ 
a. gymn~tsium-B; studie geschiedenis R.U. 
Utrecht Ib. mèdewerker Ver. van Artsen 
Automobilisten te Utrecht; financieel-econ. 
adviesbureau I c. campagneleider gem. 
raadsverkiezingen '78 Laren/Blaricum; voorz. 
NKW;IidLPC/e. 1,3,4,8,14en21. 

Smit-Kroes, drs. N. 

van Bronckhorstlaan 20, 2242 PZ Wassenaar I 
19-7-1941/ a. HBS; doctoraal economie/b. lid 
Tweede Kamer; staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat/ e. 12, 17, 17 en 25. 

Snfppe,H.J. · 

Burg. H. Houtkoperlaan 26, 4051 EX Ochten I 5-
5-1926/ a. MULO; inkoopcursussen; I 
b. inkoopleiding materials management I 
c. raadslid 1968-1978; wethouder 1978-1982; 
voorz. afd. VVD Echteld Id. voorz. 
winkeliersvereniging Ie. 20 en 22. 

Soetekouw, P. H. W. M. 

Stationsstraat 9, 6659 BX Wamel/8-2-1949/ 
a. mulo-A; P.D.B.; M.B.A.; S.P.O. I; 
vakopleiding belastingdienst; formeel 
belastingrecht Universiteit Leiden Ib. medew. 
ontvangkantoor rijksbel. ( 1965-1972); medew. 
centr. boekhouding gem. Tiel (1972-1974); hoofd 
afd.lastenheffing zuiveringschap Rivierenland te 
Tiel (197 4-heden); docent bestuursschool 
Gelderland en Overijssel/ c. bestuurf.lid afd. 
Druten/Wamel/ d. secr. N.C.B. afd. Wamel/ 
e. 11, 15, 18, 20, 23 en 29. fiscale zaken. 

Spiering, P.J. 

Relindisstraat 8, 6114 HB Susteren /2-5-1953/ 
a. VWO; HBO; Ib. general manager Europe v. 
Amerik. Handels- en prod. mij. in de Dental Care 
en Dermatologie; I c. ex-voorz. JOVD
Bommelerwaard; voorz. JOVD Maastricht; vice
voorz. JOVD-district Limburg Id. voorz. 
ondernemersvereniging; lid Europese commissie 
m.b.t. automatisering in Dental Care; Ie. 7, 15, 
20en 28. · 

Spoor, ir. Ph. F. 
Arubaplein 7, 3193 LB Hoogvliet /23-5-1924 I a. 
MTS (nu HTS); universiteit DelftIb.technisch 
manager Shell Nederland Chemie I c. dagelijks 
bestuur tot 1980 en nu lid deelgemeente Hoogvliet 
Id. voorz. Rabo-bank Hoogvliet; voorz. comm. 
R.O. S.E.B.B.; Woningstichting Hoogvliet (Raad 
van Advies); Stichting Jeugdzorg Hoogvliet (opr., 
thans algem. bestuurslid)/ e. 5, 10, 11, 12, 15, 16, 
23 en 24. 

van der Steeg, G. 

Dijk96, 1601 GKEnkhuizen/15-2-1948/a. 
middelbare school; acad. v. fysiotherapie Ib. 
fysiotherapeut I c. voorz. afd. Enkhuizen Id. 
diverse verenigingen Ie. I, 7, 9, 20, 22 (sport) en 
28. 

Sterrenborg, H.A. M. 

't Höltje Sa, 5988 CA Helden /9-8-1921/ a. 
mulo; 5-j. handelsavondschool; praktijkdipl. 
boekhouden; staatspraktijkdipl. v. Handel en 
Administratie S.P.O.; Neder!., Franse, Duitse en 
Engelse handelscorresp./ b. bankemployé I c. 
penningm. VVD-afd.; propaganda-secr. VVD
afd.; bestuurslid statencentrale Venlo Id. 
penningm. Stichting Kinderdagverblijf Helden; lid 
Werkgevers ver. v. Dagverblijven v. 
gehandicapten; vertrouwensman S.O.G.M. 's
Gravenhage Ie. IJ, 12, 13 en 20. 

van der Stoep, F. G. 

Sering 8, 3161 CT Rhoon/24-2-1925/ a. 
MULO-A en B; HTS bouwkunde Ib. dir. v.d. 
Stoep kompagnons architekten b.v./ c. raadslid 
Rhoon; fractie-voorzitter Id. ad hoc adv. gem 
Rotterdam; bestuurslid midden-oosten 
curatorium Ie. 2, 14, 15, 18, 21 en 22. 

Stok, ir. L. M. J. I. 

Burg. Visserstraat 36,5037 PR Tilburg/21-7-
1941 I a. HBS-B; TH-Delft c.i. verkeerskunde/ b. 
adjunct -directeur Waterleidingbedrijf; lid C.P. C.; 
lid L.I.C.; I c. ex. voorz. afd. Tilburg; aanst. · 
raadslidId.bestuurslid schoolbestuur; 
bestuurslid bedrijfsgezondheidsdienst Ie. I, 4, 5, 
15, 16, 17 en 23. 

Storck, N.BJ.M. 

Oranje Nassaulaan 29,3722 JJ Bilthoven/25-2-
1959 I a. HAVO; 3 j. HTS I c. plaatse!. prop.
commissie Ie. I, 3, 16 en 24. 

van Straaten, H. G. 
Fazantenveld 183,5431 JHCuyk/18-5-1958/a. 
HAVO; atheneum-A; universitaire studie rechten 
Ib. bedrijfsleider bioscoop (part-time) I c. afgev. 
ondercentrale; afgev. kamercentrale; bestuurslid 
afd. Cuyk; lid fractieberaad VVD-Cuyk; vice
voorzitter en mede-opr. JOVD- Land van Cuyk I 
d. ex-lid bestuur pl. basketballvereniging; ex.
wedstrijdsecretaris; betrokken bij opr. pl. base- en 
softbalivereniging Ie. I, 3, 4, 6, 13, 20 en 28. 

Tebbens Torring a, J. L. 

Hoofdweg 4, 9966 VC Zuurdijk/ 21-9-1958/ a. 
R. U. Groningen - studie economie I c. voorz. 
JOVD afd. Noord-Groningen; lid districtsbestuur 
JOVD Id.lid Faculteitsraad R.U.Groningen Ie. 
12, 18en22. 

Terpstra: mw. Erica G. 

Soesterveste 20, 3432 RK Nieuwegein /26-5-
1943 I a. gymnasium-B; sinologie Universiteit 

Leiden Ib. journaliste; lid Tweede Kamer sinds 
1977/ c. vice-voorz. Vaste Kamercomm. 
Ontwikkelingssamenwerking; adv. lid Vrouwen in 
de VVD; lid Kamercomm. CRM, VGZ, Antillen, 
Jeugdbeleid, Emancipatie, Cult, Minderheden Id. 
voorz. Federatie Sport Gehandicapten; 
bestuurslid Nationaal Revalidatiefonds Ie. 1, 7, 8, 
9, 21, 22, 23,26, 27,28 en 29. tuinbouw. 

Thalhammer, ir. T. 

De Foes 15, 5581 AP Waalre I 26-3-1942/ a. 
HBS-B; TH-natuurkunde Ib. futuroloog 
natuurkundig laboratorium tot 1978, daarna 
medewerker personeelszaken, beide bij Philips I c. 
vanaf 1971 lid hoofdbestuur, vanaf 197 5lid 
dagelijks bestuur VVD; van 1977-1981 voorz. 
Energiecommissie; nu curator Teldersstichting / 
d. Raad Hoofdgroep Maatschappij Koninkl. 
Instituut van Ingenieurs; bestuurslid Openbare 
Bibliotheek Waalre; bestuurslid Liberaal Reveil e. 
I 4, 5, 6 en 24. 

Thomassen, A.G. M. 
Blauwe Hof 58-06, 6602 XC Wijchen I 9-10-1949 
I a. gymnasium-A; Kon. Mil. academie; 
accountantsopl. (NivRA); div. 
automatiseringscursussen Ib. 3 j. werkzaam als 
stagiaire bij openb. accountantskantoor; officier
registeraccountant Directie Interne Controle 
Krijgsmacht I c.landelijke vormingscursus; secr. 
afd. Wijchen; lid div. gemeenteL commissies; 
gemeenteraadslid; kand. vice-voorz. 
ondercentrale Nijmegen Ie. 10, 11, 12 en 20. 

van Tilburg,A.F. 

Langweide 11,6191 ES Beek/ 27-12-1937/ a. 
mulo; HTS-bouwkunde Ib. assistent architect 2 
j.; bouwkundig medewerker gemeente 19 j./ c. 
mede-oprichter afd. Beek; oud-ondervoorz. afd. 
Beek en statencentrale Sittard; secr. afd. Beek; 
bestuurslid statencentrale Sittard; oud-lid Prov. 
Staten Limburg I d. regionaal bezig met 
ondersteuning sociaal en maatschappelijk werk in 
hetalgemeen/e.1, 14, 15, 16, 17, 18,20,22,23, 
24en25. 

Timmerman, G.J. 
's-Prinsensingel8, 3155 VL Maasland/28-8-
1928 I a. HTS-weg- en waterbouw Ib. dir. 
Gemeentewerken Maasland I c.Iid VVD I d. 
bestuurslid oudercomm. O.S.G. Prof. Casimir; 
ouderraad V. W.O. Vlaardingen; lid gemeenschap 
Schoolraad Vlaardingen; lid comm. Beschermd 
Dorpsgezicht Maasland/ e. 4, 14, 15, 16,17 en 
23. 

Toxopeus, mr. M.H. J. 
:; 

Korenbloemstraat 62, 2821 TG Stolwük /27 ~6- ~~ 
1945/ a. gymnasium-A; univ. studie Neder!. recht ~ 
Ib. advocaat en procureur I c. afd.-secr.; thans: ~: 
secr. ondercentrale Krimpenerwaard; bestuurslid ~ 
kamercentrale Leiden; voorz. raadsfractie ~ 
Stolwijk; commissielid: comm. Ruimtelijke ~ 
Ordening, comm. Welzijn, cómm. Beheer ~ 
Multifunctioneel Gebouw; bestuurslid technisch ~ 
bureau; bestuurslid recreatieschap :; 
Krimpenerwaard i.o. I d. res.-kapitein infanterie I ~ 
e.1, 2, 3, 6, 10, 13 en 15. [ 

Tripels, mr. Max J. M. 

Brusselsestraat 34-36, 6211 PE Maastricht I 27-
11-1920 I a. gymnasium-A; Rechtenstudie Ib. 
advocaat en procureur; plaatsverv. kantonrechter 
I c. lid Tweede Kamer I d. voorz. voetbalver. 
M.V.V.; voorz. "Camera Musica Mosana", 
bestuurslid zangver. "Mestreechter Staar", secr. 
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Neder!. Kathol. Sportfederatie; lid Raad voor de 
Topsport/ e. 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 22,23 en 27. 

van der Valk,J.A. 

Waalkant 21, 4051 EJ Ochten I 29-3-1949 I a. 
gymnasium-B; officiersopleiding; militaire adm. I 
b. officier Kon. Landmacht I c. bestuurslid afd. 
Echteld; sedert 2-6-1982 gemeenteraadslid te 
EchteldId.bestuurslid sportvereniging; secr. 
Stichting Ontmoetingscentrum te Ochten Ie. 1, 8, 
IQ, 11,22 en 24. 

van der Velde-Meüer, W. H. 

Kon. Wilhelminastraat 15, 2731 GC Benthuizen I 
28-10-1950/ a. HBS-B; rechtenstudie R.U. 
Utrecht Ib. bedrijfsjuriste Nat. Nederlanden 
Schade Verz. Mij. I c. penningm. afd.; 
contactvrouw Vrouwen in de VVD; lid prop.
comm.; lid begeleidingscomm.; secr. werkgroep 
Consumenten Aangelegenheden VVD I d. lid 
comm. Openb. Voorzieningen, Verkeer en Milieu; 
moedervan drie kinderen/ e.1, 3, Î, 13, 16, 23, 
24,26en27. 

te Veldhuis, mr. A. J. 

Marshall-laan 3, 4334 EL Middelburg I 14-3-
1947 I a. gymnasium-A; rechtenstudie (Neder!. 
recht) Ib. ambtenaar (afd. hoofd bij resp. 
gemeente, waterschap (zuiveringschap), provincie 
I c.lid gemeenteraad; afd. voorz. Middelburg; lid 
dage!. en algem.bestuur kamercentrale Zeeland; 
ondervoorz. ondercentralè Walcheren; lid 
partijraad; lid hoofdbestuur VVD I d. lid comm. v. 
toezicht gevangenissen; docent bestuursschool; 
bestuurslid div. verenigingen; auteur 
(vakliteratuur) Ie. 13 (gevangeniswezen), 15, 17, 
23en24. 

Vellekoop, mr. drs. C. 

Naaldwijkseweg 80, 2691 RK 's-Gravenzande I 
4-5-1956/ a. MAVO; atheneum-A; doet. rechten; 
doet. economie; cursus marketing Michigan State 
University Ib. 1981-heden advocaat te 
Rotterdam I c.lid prop. comm. 's-Gravenzande; 
1982lid gemeenteraad 's-Gravenzande Ie. I, 2, 3, 
10, I I, 12,18,25 en29. 

Verhagen, W. J. F. A. J. M. 

Wermenbossestraat I 2, 5051 BA Goirle I 5-8-
1924 I a. mulo; textielschoolIb.verkoop textiel I 
c. 8 jaar gemeenteraadslid I d. sociale contacten I 
e. 15, 16, 17 en 20. 

Verheüen, R. 

Jos. lsraëlskade 87/11, 1073 RB Amsterdam I 5-
9-1956 I a. LTS Ib., c. end. WSW Ie. 6, 8, 22, 27 
en28. 

Verhoeve, M. C., echtgenote van Gorree 

Concordialaan 2I6, 487I ZD Etten-Leur I 2I-9-
I 939 I a. mulo-S j.; HBS-A (avondlyceum, 
staatsexamen); in avondstudie: secr.opl. 
Schoevers, Sociale Academie 
(kinderbescherming), management-cursus Ib. 
moeder en huisvrouw; part-time directie-secr. 
Intern. Handelsonderneming; thans op pers. titel 
lid comm. v. Advies en Bijstand gemeenteraad 
Etten-Leur inz. onderwijs- en welzijnszaken I c. 
secr. afd. Etten-Leur sinds I 974; sinds 198 I vice
voorz. afd.; kaderlid Vrouwen in de VVD Id. 
sinds I 975 bestuurslid Openb. Bib!. Etten-Leur; 
sinds I 979 secr. Stichting Prot. Chr. Onderwijs 
Etten-Leur; medewerkster jeugdwerk van de 
Evang. Kerkengemeenschap Etten-Leur /e. 4, 8, 
9, 22, 23, 26 en 29. efficiency. 

Verpalen, dr. C.A. M. 
Hoofdschestraat 23,5361 ET Gravel 1-7-1947 I 
a. HBS; doet. Neder!. recht Ib. wetensch. 
medewerker; bedrijfsjurist I c. raadslid; lid dage!. 
bestuur streekgewest; voorz. afd.Id.lid college 
bedrijfsjuristen Vewin/ e. I, 3, 11, 12, 15, 18 en 
23. 

Verveer, A. H. 

De Doornekker 16, 5531 DJ Bladel I 30-4-1930 I 
a. HBS-B; marketing-manager; geschiedenis en 
staatsinrichting M.O. Ib. publiciteitsfunctionaris; 
leraar geschiedenis en staatsinrichting I c. tot 
I977 voorz. afd. Oss; 1977-1982 vice-voorzitter 
afd. Bladel Id. mede-oprichter en voorz. 
Zuidkempische Volksuniversiteit Ie. 1, 2, 3, 4 en 
28. 

van Vloten, mw. mr.Jannie M. 

Oranje Nassaulaan 18/11, 107 5 AN Amsterdam I 
I2-3-1931 I a. gymnasium-B; meester in de 
rechten I b. advocaat; wetens eh. 
hoofdmedewerker I c. bestuur afd. Amsterdam; 
lid LCV; lid Justitiecommissie Id. div. bestuurlijke 
functies Ie. 1, 5 en I 3. 

van der Vlugt, G. J. M. 

Oostdijk 76, 3224 AL Hellevoetsluis I 8-3-1934 I 
a. HBS-B; KMA; TH Eindhoven Ib. service
manager Philips Neder!., medew. Techn. 
Efficiency en Organisatie Philips I c. propagandist 
afd.; voorz. afd.; raadslid (thans 
hoofdonderhandelaar) Id. voorz. 
Beroepsonderwijs Brielle en Hellevoetsluis; vice
voorz. St. Bevordering Eigen Woningbezit; 
bestuurslid woningbouwver.; lid Rijnmond 
Onderwijsraad/e.1,4, 14, I5,22en28. 

Vogelesang, ir. W. L. 

Prealle 36,4876 XE Etten-Leur I 17-8-I944/ a. 
HBS-B; TH afd. werktuigbouwkunde Ib. chef 
ontwikkeling bij toeleveringsbedrijf 
automobielind.; cheftekenkamer roltrappen/ 
rolpaden; stafmedewerker Engineering 
Scheepsbouw en Offshore; hoofd projecten; 
techn. coördinator bij bouw onderzeeboten Kon. 
Marine I c. propagandist afd. Etten-Leur; lid 
prop.-comm. ondercentrale Breda; lid (afgev.) 
bestuur ondercentrale Breda; afgev. naar kiesraad 
in 1980; sinds 1980 voorz. afd. Etten-Leur Id.lid 
Juniorkamer Breda/ e. 10, 12, 16, 17, 18, 19,24 
en25. 

van de Vooren, drs. F. W. C. J. 

Lijsterbesstraat 4, 8266 AP Kampen I 11-6-1944 
I a. gymnasium-B; doet. ex. economie R.U. 
GroningenIb.medewerker Koninkl. Neder!. 
Zuivelbond; stafmedewerker Economisch 
Technologisch Instituut Overijssel I c. vice-voorz. 
afd. Kampen-IJsselmuiden; opr. en voorz. afd. 
IJsselmuiden; bestuurslid afd. Kampen; lid 
partijraad Id. voorz. peuterzaal IJsselmuiden Ie. 
1, 2,1 I en 12. 

Voorhoeve,prof. dr. ir. J. J. C. 

Waalsdorperweg 80,2597 JD 's-Gravenhage/ 22-
12-1945 I a. academisch/ b. I973-77: economist 
Policy Planning Department World Bank (VS); 
I 977-79: Wetensch. Raad voor het 
Regeringsbeleid: 1979-heden: Prof. mr. B. M. 
Teldersstichting I c. dir. Teldersstichting; redactie 
Liberaal Reveil Id. voorz. Stichting 
Vredespolitiek/ hoofdbestuurslid Europese 
Beweging; lid Adviesraad Defensie 
Aangelegenheden (Min. v. Defensie); lid 
Adviescommissie Ontwapening, Internationale 

Veiligheid en Vrede (Min. v. Buiten!. Zaken); 
bestuurslid Society for International 
Development; bijzonder hoogleraar 
Landbouwhogeschool/ e. I, 2, 10, 12, 21 en 24. 

Vortman-van Assen, Inge 

Merwedelaan 13,5691 HSSonl 5-8-1943la. 
HBS-B; pedagogiek Ib. pedagogisch onderzoek 
en remedial teacher I c. bestuurslid afd. Son en 
Breugel; gem. raadslid Id. dage!. bestuurslid 
Vrouwenraad Eindhoven en Provinciale 
Vrouwenraad Noord-Brabant; voorz. sektie 
Permanente Educatie Prov. Vrouwenraad Noor· 
Brabant en Vrouwenraad Eindhoven; lid sektie 
Permanente Educatie Neder!. Vrouwenraad en 
werkgroep EducatiefWerk landelijke Raad voo1 
Cultureel Werk Ie. 1, 4, 8, 22, 26 en 28. 

Vos,H.G.J. 

Nassaustraat 5, 3281 BP Numansdorp/2I -7-
1953 I a. mulo-A; middenst. dip!.; boekh.; 
handelscorr.; journalistiek; rechtspos. (Biza); so 
wetg.; midd. op!. pers. funct. Ib. medew. bureau 
budgettering (THD ); medew. Centr. 
Personeelsdienst; secr. div. Hogeschoolraad 
commissies I c.lid (plv. voorz.) Hogeschoolraad 
TH Delft; lid presidium H.R.; lid comm. 
personeelsbeleid; lid comm. voorlichting; secr. 
afd. Numansdorp; lid bestuur Numansdorp; lid 
bestuur ondercentrale Hoekse waard; lid 

· steunfractie VVD-Delft/ d.lid bestuur Studium 
Generale; voorz. Chr. Bond Overheidsperoneel 
afd. Delft Ie. I, 4, 6, 9 en 20. 

de Vries Lentsch-Meüer, P. H. 

Kerkstraat 35, 114I BG Manniekendam /24-1. 
1927/ a. HBS-B; Ac. Lich. Opv.; dip!. Heilgym1 
en massage/ b. fysiotherapeut/ c. voorz. afd.; 
raadslid; secr./penningm. Vr. VVD Waterland
Oost/ e. 7. 

Waalkens, H. P. H. 

Zuidwestterringweg 34a, 8309 PH Tollebeek I 3 
3- I 922 I a. Middelbare Landbouw School Ib. li< 
Tweede Kamer Id. voorz. Stichting Flevohof; !ie 
Zuiderzee Commissie v.d. Raad v.d. Waterstaat 
e.2, 16, I7, I8, I9en21. 

Waalkens, mw. Marüke A.D. 

Zwenkgras 48, 8935 HD Leeuwarden /28-1-
I944/ a. HBS-B; officier meteorologie KM; 
voortgezette vooropleiding meteorologie Ib. 
hoofd afd. Meteo Vliegbasis Leeuwarden I c. 
raadslid gem. LeeuwardenId.vice-presidente 
Soroptimistclub Friesland Noord; secr. officiers 
mess; presidente Kon. Zweefvliegclub 
Leeuwarden/ e. 1,8, 10, 1 I, 12, I3, I6, I 7, 21,2 
en24. 

van der Wal, B. 

van Ere kelensstraat 3, 7491 DT Stad-Delden I 
16-7-1928/ a. mulo: HTS; M.O.-staatsinrichtin 
Ib. technisch bedrijfsleider; technisch adviseur 1 

c. vice-voorz. afd. Delden; voorz. statencentrale 
Hengelo; statenlid provincie Overijssel; 
bestuurslid Ver. van Staten- en Raadsleden krin! 
Twente/ d. voorz. Lighthouse Club Dept. 
Overijssel; charter pres. Lionsclub Delden; doc1 
staatsinrichting L.O.I. Ie. I, 3, 6, 12, I4, I 5, 20, 
23, 24en 25. 



Was~ercordt, mr. A. A. F. 

De Woerd 8, 5397 AK Lith I 4-5-1942 I a. HBS; 
G.A.-II: Nederl. recht/ b. adj.-dir.GemeenteL 
Sociale Dienst Oss; docent staats- en 
administratief recht avond-MEAO Den Bosch; 
afd. leider avond-MEAO Oss I c. fractie-adviseur 
gemeenteraadsfractie Oss Id. bestuurslid 
Schouwburg De Lievekamp Oss; voorz. Stichting 
Service-flat in het Maasland Ie. 6, 7, 13 en 16. 

Waterman, L. G. 
Nic. Beetsstraat I, 3511 HD Utrecht/ 28-2-1944 
I a. HBS-A; HBO-MW Ib. maatsch. werker 
GSD-Utrecht; vanaf febr. 1981 voorlichter GSD
Utrecht/ c. bestuurslid later vice-voorz. afd./o..: 
Utrecht 1978-1982; lid AB KC-Utrecht 1980-
1982 Id. lid alg. bestuur Utrechts comité Europ. 
Verk./e.6, 7,8,9, 14, 15, 17,27,28en29. 
monumentenzorg. 

Waterman, R. E. 

Westlandsewg 33-35,2624 AB Delft/ 28-9-1934 
I a. HBS-B; partieel TH Delft, chem. technologie 
Ib. rnanaging director Data Transmissie; 
gastdocent Interuniversitaire Interfaculteit 
Bedrijfskunde Delft; adv. inzake reststoffen en 
kustbeleid Gemeentewerken Rotterdam, 
wetensch. instellingen en bedrijven I c. lid 
werkgroep Gemeentepolitiek 's-Gravenhage; lid 
prov. staten Zuid-Holland sedert 1978; lid partij
comm. Milieuhygiëne; lid VVD-werkgroep 
Innovatie Id. wijkvoorzitter; lid schoolbestuur Ie. 
4, 5, 12, 15, 16, 17, 23, 24en 25. 

Weisglas, drs. F. W. 

Bergselaan 232,3037 CN Rotterdam/ 8-8-1946 
I a. HBS-B; doet. economie Rotterdam; leergang 
buiten!. betrekkingen Ned. Genootschap Int. 
Zaken Ib. sinds 1971 min. van Buiten!. Zaken, 
o.m. 2 j. buteau intern. milieuzaken, 3 1 I 2j. Neder!. 
permanente vertegenw. Verenigde Naties Genève; 
31/2j. secr. min. voor 
Ontwikkelingssamenwerking; thans werkzaam 
beleidsafdeling Ontwikkelingssamenwerking I c. 
lid comm. Buitenland; lid VVD-delegatie ELD
congressen 1980 en 1981; bestuurslid Groep 
Nederland Liberale Internationale; vice-voorz. 
kamercentrale RotterdamId.bestuurslid ABAL 
(org. op gebied ontwikkelingssamenwerking); lid 
aantal org. op terrein buiten!. politiek, 
ontwikkelingssamenwerking en economie Ie. I, 2, 
12, 21, 23;26 en 29. handelspolitiek. 

Westerkamp, F. 

K. v. 't Veerstraat 91, 1814 TP Alkmaar I 29-3-
1958 I a. HAVO Ib. taxichauffe.11r; assistent
inkoper I c. voorz. JOVD afd. Á.BCD; voorz. 
Prov. Overleg Noord-Holland; hoofd Politiek 
Campagne Bureau JOVD landelijk; verschillende 
commissies JOVD Ie. 8, 22 en 28. 

Weterings, Th. L. N. 
Oude Langestraat 43, 5041 CD Tilburg I 18-4-
1959 I a. VWO-A; kandid. economie I c. 
bestuurslid afd. Tilburg; secr. JOVD-Tilburg; 
1982 raadslid Tilburg Ie. I!, 12, 14 en 28. 

Wiebenga, mr. J. G. C. 

Hoofdweg 270,9765 CM PaterswoldeI 6-4-1947 
I a. gymnasium-B; doct.ex. Nederl.recht Ib. tot 
1973 wetensch. medewerker juridische faculteit 
R.U. Leiden; na 1973 burgemeestervan Eelde/ c. 
lid Eerste Kamer; lid partijraad; o~d-lid 
gemeenteraad Leiden; oud-vice-voorz. JOVD Id. 
lid Ambtenarengerecht Groningen; lid 
staatscomm. kiezer-beleidsvorming; oud-lid 
Koninkrijksdelgatie A. V. Verenigde Naties Ie. 1, 
3, 9, 13 en 29. Grondwetszaken. 

van der Wilk, S. T. M. 

Plein 12, 2291 CC Wateringen I 6-9-1945 I a. 
middelb. slagersvakonderwijs Ib. slager 
(zelfstandig) I c. voorz. afd. Wateringen Id. voorz. 
KDV /e.20. 

de Wit, E.K. 

Donkeregaarde 5, 3436 ZG Nieuwegein/ 11-11-
1947 I a. IVO verkoopopl. marketing; 
fotodetailhandel; rij-instructeurIb.drogist 
(eigenaar) Id. bestuurslid zeilvereniging Ie. 20 en 
22. 

Wolbers,G. 

Westeindigerdijk 2, 7778 HG Loozen I 12-1-194 7 
I a. HBS; hoger econ. en administratief onderw.; 
opleiding bedrijfsmanagement Ib. bedrijfsleider; 
verkoopleider I c. mede-opr. afd. VVD; tweede 
kandidaat gemeenteraadId.bestuurslid 
tennisclub; opr./bestuurslid ponyvereniging Ie. 
11, 12, 15, 18, 20 en 21. 

ten Wo/de, J. G. 

Baronielaan 48,4818 RB Breda/ 27-1-1947 I a. 
HBS-B; L. H. WageningenIb.hoofd 
techno!. dienst hoogheemraadschap; directielid 
middelgroot bedrijf I c. 1974-heden raadslid 
Breda; sinds 1978 fractievoorzitter Ie. I, 11, 12, 
15, 16, 17, 18,23 en 24. 

Worm,L. W. M. 

Lekerwaard 103, 1824 HE Alkmaar I 23-12-1950 
I a. middelb. school; hogere textielschool Ib. 
projectontwikkeling; R.O. consulent K.N.O.V. I 
c. raadslid/ d. voorz. O.R. van de K.N.O.V. Ie. 
12, 15, 16, 17,18 en 20. 

Wljffels, C. N. B. M. 
St. Nikolaasstraat 22, 5268 EK Helvoirt I 5-12-
1925 I a. HBS-B; vakdiploma verwarming en 
airconditioning; kand. economie Ib. secr. Ned. 
Chr. Werkgevers Verbond, spec. belast met 
energiezaken en consumentenaangelegenheden; 
lid SER-comm. Energie; lid SER-comm. 
Warenwetsregelingen; comm. v. Advies voor 
Energie Statistieken (CBS) I c. tijde!. secr. afd. 
Helvoirt/ d. voorz. schoolbestuur Helvoirt, lid 
besturen LTS Vught en Waalwijk (tot '75) Ie. 12, 
15, 23, 24 en 29. warenwetsaangelegenheden. 

van Wifk,J.C.M. 

Stoofstraat 21, 4 7 31 HW Oudenbosch I I 0-10-
1950 I a. mulo-A; middelb. handelsdagschool; 
M.O. boekhouden; M.O. handelswetenschappen I 
b .. docent bedrijfseconomie I c. raadslid m.i.v. sept. 
1982 (was lij staanv. bij laatste gemeen ter. verk.) I 
d. KNOV-commissielid in Oudenbosch Ie. 11, 12 
en20. 

Wijnen, drs. W. G. N. 

Kapelkesstraat 10,6245 AJ Eijsden I 7-9-1937 I 
a. Gymn.-B; SPD-I en II; rechten/ b. inspect. 
verz.mij.; leraar/adj. directeur middelbare 
detailhandelsschool I c. wethouder gem. Eijsden I 
d. bestuurslid RABO-bank Eijsden Ie. 4 en 20. 

Zantinge, J. F. 

Middellaan 16, 6881 RP Velp I 13-4-1941 I a. 
HBS-B; TH Eindhoven (elektr.) Ib. raadg. 
ingenieur (bouw elektr. cen'trales) 1972-1976; 
ingenieur N.V. SEP (sinds 1976)1 c. voorz. prop.
comm. afd. Velp/Rotterdam; secr. ondercentrale 
Zutphen/ e. I, 11, 24. 

Zegveld, C. M., echtgenote van Willems 
Baliedonk 11,5473 BD Heeswijk-Dinther I 30: 
11-1931 I a. HBS-B; lerares naaldvakken; 
chemisch en bacteriologisch analiste; div. 
cursussenjeugdwerk Ib. produktieleider AKZO 
(medische montage); produktieleider medische 
montagè (Bentley) I c. raadslid gem. Veghel; 
raadslid gem. Heeswijk-Dintherd. bestuurslid 
oudervereniging; bestuurslid Katechese Dekenaat 
Veghel; lid Vrouwengildel e. I, 6, 26,28 en 29. 
werkgelegenheid. 

van der Zijl, drs. R. R. H.M. 

Botterstraat 22,8754 AC Makkum/ 15-8-1946/ 
a. HBS-B; Ned. Wetensch. Instituut voor 
Toerisme; economische faculteit Universiteit v. 
AmsterdamIb.hoofd verkoop Arke Reizen; 
directie-secr. Streekvervoer West-Nederland; adj .. 
dir.Tichelaars Kon. Makkumer Aardewerk- en 
Tegelfabriek B.V. I c. gemeenteraadslid 
Wonseradeel Id. bestuurslid Bedrijfs 
Gezondheidsdienst Friesland; voorz. Raad v. 
Toezicht Rabo-bank Makkum I e. !I, 12, 16, 20 
en22. 



Schen~. R.P. M. 

Antoon Coolenlaan 7, 5044 MU Tilburg/ 4-3-
1957/ a. Mavo-4; havo-5; atheneum Ib. adm. 
medewerker I c. voorz. JOVD Hart van Brabant; 
voorz. prov. overleg orgaan Brabant JOVD; secr. 
ruimtelijke ordening VVD-afd. Tilburg e.o.; 
voorz. cie sociale zekerheid JO VD (landelijk) Id. 
medewerker in hockey-club Ie. 6, 14, 15,22 en 28. 

Schilder,J. D. 

Heesackers 7, 6903 WZ Zevenaar I 12-5-1926 I 
a. kunstacademie; 2 jaar Mulo; sport I b. docent 
OK en W Batavia; leraar sport politie; luchtmacht 
Indonesia I c. KNO; cand gem. raadslid I d. secr. 
Imaf-ned.; coordinator Imaf-Eur.; I examinator 
judo/ e. 3,13 en 22. 

Schoute, drs. P. H. 

Lijsterbes 17, 2318 AH Leiden I 26-4-1942 I a. 
HBS-B; doctoraal ex. pol. wetenschappen Ib. 
rijksambtenaar; wethouder I c. raadslid sinds 
1974; sinds 1978 wethouder I wnd. voorz. fed. 
sociale werkvoorziening Zuid-Holland; voorz. 
bestuur psych. ziekenhuis Endegeest Ie. 1, 6, 7, 8 
en 9. 

Sepers, mr. H. P. 

G. Bomansstraat 21,6372 KP Schaesberg/13-
7-1946/ a. gymnasium B; rijksuniversiteit Leiden 
(Ned-recht) makelaar onroerend goed Ib. hfd. 
stafafd.belegging-en ABP Heerlen; bedrijfsjurist 
PLEM Maastricht; voorz. ver. van 
appartementseigenaren; lid werkgroepen van raad 
onroerende zaken Den Haag I c. bestuurslid/ 
penningmeester VVD-afd. ENSU; gem. raadslid 
in Schaesberg en thans lands graaf; voorz. gem. de 
finan. en econ. zaken; lid cie onderwijs en AROB
cie; lid alg. bestuur Industrieschap Id. secr. st. 
gemeenschapshuis; lid oudercie school; mede
initiatiefnemeropenb.onderwijs Landgraaf Ie. 4, 
13, 14, 15, 20, 23 en 24. 

Snel-Rijnhart, P.J. A. 
WillemAlexanderstraat 1,6691 EE Gendt/1-7-
1940 I a. Mulo; secretaresse-op!./ b. secretaresse 
I c. voorz. afd. Gendt; voorz. Vrouwen in de VVD 
Gelderland; lid Adviesraad Vrouwen in de VVD 
Gelderland/ d. voorz. VVV Gendt; lid 
oudercomité R.K. Basisschool; voorz. St. • 
Kersenfeest; secr. Samenw. Ondernemers Gendt 
(S.O.G.); bestuurslid SIKMIG Ie. 12, 20 en 22. 

Van der Spa, P. H. 

Walstraat 4,4S71 BJ Axel/18-12-1943/ a. mulo 
Ib. rijschoolhouder/ c. bestuurslid afd. Axel" lid 
prop.-commissie/ d. bestuurslid BOVAG Zeeland 
(rijscholen); lid ledenraad BOVAG Ie. 10 en 16. 

Steenmeijer, drs. F. G. J. 

BreikomS,8431 BM Oosterwolde/12-3-1939/ 
a. HBS-B; doet. ex-theoretische natuurkunde/ b. 
leraar voortgezet onderwijs; lid gedeputeerde 
staten I c. lid partijraad; lid landelijke onderwijs 
cie; voorz. afd. en statencentrale; lid P.S./ d. 
bestuurslid ned. gen. van Ieraren (N.G.L.) Ie. 1, 4, 
S, 15, 18,22 en 24. 

Stoop,C.F. 

Zuiderhoofdstraat6S, IS61 AJ Krommenie/18-
9-1932/ a. HBS-B; ac. v. beeld. kunsten Den 
Haag Ib. dir. reel. adviesbureau; secr. ned. 
maätschappij v. nijverheid en handel, Haarlem I c. 
voorz. afd. Zaanstad, lid partijraad, gem. raadslid 

Krommenie, Zaanstad, lid P. S. Id. best. lid 

Zaanse VVV, MOVEO, ned. brandprev. inst. ned. 
instituut nijverheid en techniek. 

Van der Struik, J. 
Drentse Statenlaan 3, 9451 GN Rolde/2S-10-
1940 I a. HBS-A; agrarische sociale voorl./ b. 
adv. grond- en pachtzaken; sociaal econ. 
voorlichter I c. fractievoorz. VVD-fractie in gem. 
raad Rolde; div. gem. des; ruimtelijke ord., 
cultuur, jeugd en sport, energie, 
bejaardenhuisvesting Id. secr. bestuur Rabo-bank 
Rolde; adm. N.H. Kerk te Rolde Ie. 15 en 18. 

Themans, M.J. 
Baakelaan 4, 7231 DN Warnsveld /9-12-193S/ 
a. HBS-Buitenlandse vakopl./ b. dir. 
handelsondern. (Themans B.V.) I c.lid gem. raad; 
lid gewestraad; lid prov. cie. versterking Iocaal 
bestuur Id. actief op nat.- en intern. vlak voor 
Junior Kamer Ie. I, 3, 14, 15,20 en 21. 

Timmerman, K.J. 
Kruisstraat 3a, 7941 AM Meppel/9-8-1929/ a. 
mulo; cursus management Ib. manager 
veevoederbedrijf I c. gemeenteraadslid 
(fractievoorz.); statenlid Id. voorz. donderdag 
meppeldag; hoofdingeland waterschápwold AA I 
e.11, 12, 16, 17, 18en20. 

Tydens, H. F. 

J. Valckestraat 23, 44S1 AW Heinkenszand /5-6-
1938/ a. Mulo; rijks middelb.landbouwschool/ 
b. resp. eigen commissiehandel; bedr.Jeider 
commercieel afd. hfd. voor div. afd. bij 
landbouwcooperaties (reg. en landelijk) I c. 
penningm./voorz. afd. Haren; voorz. oe 
Groningen-Haren-Hoogezand; secr./voorz. afd. 
Borsele; secr. kc. Zeeland I d. best. functies in div. 
culturele en sportver./ e. I, 3, IS en 18. 

Vos,mr.D.F. 

Pres. Kennedylaan 22, 4334 EJ Middelburg /30-
3-1939/ a. gymnasium B; doet. ned. recht. Ib. 
hoofd ruimt. ordening en volkh. vesting prov. 
griffie Zeeland I c. fractievoorz. gem. raad 
Middelburg; lid partijraad; lid partijde ruimtelijke 
ordeningId.lid Bondsraad ANWB Ie. 3, 13, 14, 
IS,l7en22. 

DeVos,F 

Korte Nieuwstraat 21,4561 AX Hulst/28-8-
192S/ a. handelsdagschool (4jr) HBS-B; kon. 
inst. v.d. marine; cand. rechten Ib. dir./eig. van 
installatiebedrijf/handelsonderneming/ c. voorz. 
Hulst/Hontenisse/ d. voorz. kamervan 
koophandel en fabr. v. Zeeuwsch Vlaanderen Ie. 
4,10,12en20. 

Voss,E.R.J. 

Koepelweg 21,5263 AS Vught/26-S-1936/ a. 
HBS-B; cand. econ. wetensch./ b. koopman 
confectie/ exportmanager confectie I c. raadslid 
gemeente Vught 1977 t/m 1982; voorz. afd. Vught 
1973/1977; bestuurslid/oprichter oe Den Bosch 
en ommelanden Id. 1976-Iid oudercie V.O.; 
bestuurslid reg. ouderraad (sinds 1976); 
bestuurslid gewestelijk onderwijs overleg orgaan 
Den Bosch (sinds 1976; voorzitter pastorale raad 
Vught-noord (1977-1980); bestuurslid s.o.s. 
kinderdorpen Nederland Ie. 6, 8, 11, 12 en 21. 

Voûte,mr.A 
Schulpweg Sa, 2111 AM Aerdenhout /24-11-
1941/ a. gymnasium-A; rechten R.U.(cumlaude) 

Ib. advocaat Amsterdam; dir. N. V. . 

beleggingsmaatschappij wereldhave I c. gem. · 
raadslid Bloemendaal/ d. actieflid Ned. 
Hervormde kerk/ e. 3, 13 en 15. 

Vriezen, W. F. 

Gr. v. Lijndenlaan 33, 73Hi EH Apeldoorn/21 
11-1931/ a. rijkskweekschool; M.O. A en B 
wiskunde/ b.leraar wiskunde H.T.S.; wethoude 
I c. statenlid Id. voorz.luchthaven Teuge; best. I 
C.O.N./ e. I, 4, IJ, 12, 14, 15, 16, 22, 23,24 en 
27. 

Willems, T.E. 
Oosteinde I, 930 I ZP Roden /29-11-1926/ a. 
Mulo; hogere landbouwschool Groningen/ b. 
gedeputeerde Drenthe I c. gemeenteraadslid 
Roden; voorz. kc; voorz. partijde Ruimtelijke 
Ordening I d. voorz. grondkamer Drenthe Ie. I' 
J5,18enl9. 

Wolf,D. 

Boslaan4,9S61 LH TerApel/4-5-1931/a. 
RHBS-B; Not. op!. RU GroningenIb.notaris I 
best. lid afd.; lid cie Midden- en Kleinbedrijf en 
Vrije beroepen VVD Id. best. lid div. org. (lokaal 
regionaal en landelijk) Ie. I, 11, 12, 13 en 20. 

Wuijten, ing.J. M. 
Gelrelaan 13, Sl44 CP Waalwijk/20-S-1930/ l 
werktuigbouwkundige; bedrijfseconoom Ib. dir. 
c. commissielid prop. afd. Waalwijk Id. Lionsclu 
DDG/ e. 17,22 en 24. 

Ydema,J.E.M. 
Broekstraat 26,5993 BC Maasbree/28-II-19S 
/a. MAVO; MTS; HTS-bedrijfskunde Ib. 
verkoper computersystemen I c. propaganda
coördinatie VVD-afdeling/ e. 28. 

Yntema, P.M. Y. F. 
Lindenbleek 26,4871 WJ Etten-Leur /16-2-196 
I a. atheneum; economie/gesch. in USA (afgest. i 
198 I) bedrijfskunde universiteit Delft (momente( 
in laatstejaar doe. fase) I c. gewezen lid JOVD I 
d. president studentenver. (1981); lid van de 
Europese Beweging; ass. manager van politieke 
campagne (in Lewiston, V.S.) Ie. 2, 4, S, 8, 12 en 
28. 

Zoon, P.A. 
St.Joostmeet3,4301 JS Zierikzee/IS-12-1949 
I a. HBS-A; gemeente-adm. I en II met spec. · 
Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting en 
volksgezondheid en milieu Ib. ambt. 
gemeentesecretarie I c. secr. afd. Zierikzee en oe 
Schouwen Duiveland Id. versch. functies binnen 
het Ned. Rode Kruis; best. lid van een tweetal 
ziekenhuisorg./ e. I, 3, 4, 7, 9, 13, 14, IS en 23. 

Zwerus-Janzen, E.M. 

Anholtseweg27, 7081 CJ Gendringen/3-8-194~ 
I a. Mulo-A; handels avondschool/ b. reisbureau 
emp./ c. raadslid Gendringen; best. lid vrouwen i1 
de VVD Id. secr. afd. Gendringen; Oranjecomité; 
adviesraad Mensen zonder Werk; penn. m. ned. 
ski ver. regio achterhoek; lid Unicef comite Ie. I, 
6, 9, 16, 20, 22, 26 en 28. 

VanZwieten,J. G. 
Braamhof29,4371 KC Kouderkerke/19-S-
1943/ a. HBS-BIb. officier KL/ c.lid P.S. 
Zeeland. 
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Hoofdlijnen en technisch advies verkiezing 
Tweede Kamer 1982 (tussentijds) 

Inleiding 

In verband met de tussentijdse ontbinding 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
met als gevolg verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer op 8 september 1982 
heeft het hoofdbestuur, gelet op de daartoe 
gegeven bevoegdheid in artikel 16.1 T K 
(Jaarboek '81-'82, blz. 294), de hoofdlijnen 
van de verkorte kandidaatstellingsprocedu
re en de daarvoor geldende termijnen en 
tijdstippen vastgesteld. 
Het hoofdbestuur heeft ernaar gestreefd zo
veel als mogelijk is vast te houden aan de 
procedure als neergelegd in het reglement 
op de kandidaatstelling Tweede Kamer 
(TK). Gezien echter het zeer korte tijdsbe 
stek waarin een en ander zich dient te vol
trekken, moet aan een aantal bepalingen in 
dit reglement voorbij gegaan worden. 
Zo zal het niet mogelijk zijn om een bijeen
komst van de verkiezingsraad te organise 
ren. De situatie is te vergelijken met die van 
1972, toen ook moest worden uitgegaan 
van een ingekorte procedure voor de Twee
de-Kamerverkiezing in november van dat 
jaar. 
Eveneens publiceert het hoofdbestuur hier 
bij het technisch advies, dat is gebaseerd op 
het technisch advies van 1976. Het hoofd
bestuur is namelijk de mening toegedaan 
dat, hoewel er in 1980 duidelijk wensen wa
ren om te komen tot een kopgroep van acht 
kandidaten, deze opzet in de praktijk te wei
nig betekenis heeft gehad voor het profile
ren van de partij naar buiten. Een andere 
overweging is voorts dat het thans meer dan 
voorheen noodzakelijk is om op de 18 kan
didatenlijsten zoveel mogelijk kandidaten te 

plaatsen. Ook moet voorkomen worden dat 
in een te vroeg stadium een beroep zal moe
ten worden gedaan op dit kandidaten, die 
geplaatst zijn in de vier groepen na de 
laatste kandidaat van de zgn. ijzeren ring, 
omdat anders tevoren niet met zekerheid 
kan worden vastgesteld welke kandidaat 
opvolgt. 
Het hoofdbestuur doet een dringend beroep 
op de medewerking van alle leden in het al
gemeen en van kandidaten èn besturen van 
afdelingen en kamercentrales in het bijzon
der. Deze medewerking is onontbeerlijk 
voor een goede voortgang van een en ander, 
zodat de VVD op de dag van de kandidaat
stelling wederom weloverwogen, uitsteken
de kandidatenlijsten zal kunnen indienen. 

Hoofdlijnen 

1. Alle leden van de partij zijn tot op de le
denvergadering van de afdeling, die dient te 
worden gehouden in de periode van 7 t/m 
12juni (ook door de afdelingen Rotterdam, 
's-Gravenhage en Amsterdam), bevoegd 
aan het bestuur van hun afdeling namen te 
noemen van personen die zij wensen voor te 
dragen als voorlopige kandidaten voor de 
Tweede Kamer. Het hoofdbestuur vraagt 
intussen aan de leden van de Tweede-Ka
merfractie of zij bereid zijn een kandidatuur 
in overweging te nemen. De ontvangen ant
woorden worden vóór 19 juni a.s. ter kennis 
gebracht van de secretarissen van de ka
mercentrales. 

2. In alle afdelingen wordt een ledenverga
dering gehouden. De ledenvergadering be
sluit welke voorlopige kandidaten zij wenst 

voor te dragen. De ledenvergadering kan 
dus ook personen voordragen die niet tevo
ren aan het bestuur van de afdeling zijn ge
noemd. Voor een kandidatuur kunnen al
leen leden van de VVD worden voorgedra
gen. 
Op 14 juni a.s. brengt het bestuur van elke 
afdeling de door de ledenvergadering voor
gedragen kandidaten per expresse ter ken
nis van het hoofdbestuur. Hiertoe moet een 
blauw formulier worden gebezigd dat ook 
door de voorgedragen voorlopige kandi
daat moet worden ondertekend, tenzij deze 
zittend lid van de Tweede Kamer is. 
Voorts benoemt de ledenvergadering afge
vaardigden naar de centralevergadering 
van de kamercentrale (uitgezonderd de af
delingen Rotterdam, 's-Gravenhage en Am
sterdam) en naar de 64ste algemene verga
dering. 

3. Op 16 juni a.s. vergadert het hoofdbe
stuur. Dit stelt aan de hand van de ontvan
gen formulieren de groslijst samen. Het 
hoofdbestuur kan zelf ook voorlopige kan
didaten in de groslijst opnemen. Groslijst en 
technisch advies worden op 22 juni a.s. in 
Vrijheid en Democratie gepubliceerd. Op 
18 juni wordt echter reeds één exemplaar 
van de groslijst per expresse toegezonden 
aan de besturen van de kamercentrales. 
Op vrijdag 25 juni kunnen de afdelingen fa
cultatief een vergadering houden, waarin 
een advieslijst wordt opgesteld die bij de ka
mercentralevergadering de volgende dag 
kan worden ingebracht. 

4. In alle kamercentrales wordt op zatc;r
dag 26 juni a.s. een centralevergadering ge
houden. Deze centralevergaderingen van de 
kamercentrales moeten worden bijeenge
roepen met inachtneming van een termijn 
van ten minste één week. In de oproeping 
moet worden verwezen naar het nummer 
van Vrijheid en Democratie waarin het 
technisch advies en de groslijst zijn gepubli
ceerd (22 juni 1982) . 
Voorts moet enkele dagen vóór de vergade
ring een bestuursadvies aan de besturen van 
de afdelingen in de betrokken kamercentra
les worden toegezonden. In deze centrale
vergaderingen wordt eerst een besluit ge
nomc;n over het technisch advies. Daarna 
wordt uit de groslijst een advieslijst samen
gesteld, die in volgorde van voorkeur de na
men bevat van de voorlopige kandidaten die 
de centralevergaderingen in aanmerking 
wensen te doen komen voor een plaats op 
de kandidatenlijsten. Van de door de centra-· 
levergadering genomen besluiten maakt het 
bestuur van de kamercentrale procesver
baal op volgens een door het hoofdbestuur 
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vastgesteld model. 
Advieslijst en proces-verbaal moeten per 
expresse worden verzonden naar het alge
meen secretariaat, dat deze stukken op 28 
juni a.s. in zijn bezit moet hebben (zie ook 
schema). 

5. Op 29 juni a.s. vergadert het hoofdbe
stuur. Dit stelt op: 
I. een overzicht van de advieslijsten van de 

kamercentrales met berekening van het 
gewogen gemiddelde per kandidaat; 

2. een nader technisch advies (eventueel); 
3. een ontwerp van de in te dienen kandida-

tenlijsten. 
Deze st1,1kken zendt het hoofdbestuur toe 
aan de leden van de Tweede-Kamerfractie, 
voor zover deze zich bereid hebben ver
klaard een kandidatuur in overweging te ne
men, en aan de besturen van afdelingen en 
kamercentlales. 

6. Zij die zich voorlopig bereid hebben ver
klaard een kandidatuur in overweging te ne
men, zijn van elke deelneming aan de kandi
daatstellingsprocedure uitgesloten. 

Buitengewone algemene 
vergadering ( 64ste algemene 
vergadering) 

7. Op 3 juli 1982 vindt een buitengewone 
algemene vergadering plaats in Gebouw 
"De Vereniging" te Nijmegen. Deze verga
dering stelt de technische inrichting en de in 
te dienen kandidatenlijsten definitief vast. 
De vergadering besluit met volstrekte meer
derheid van stemmen (art. 16.2 TK). In 
deze vergadering hebben zittende leden van 
de Tweede-Kamerfractie desgevraagd het 
recht het woord te voeren. 

Kandidaatstelling en stemming 

8. Op 27 juli 1982 vindt de kandidaatstel
ling plaats. In elke rijkskieskring dient een 
bestuurslid van de desbetreffende kamer
centrale de intussen door het algemeen se
cretariaat gereed gemaakte kandidatenlijst 
met bereidverklaringen in. 
De dag van de stemming is woensdag 8 sep
tember 1982. 

Verdere bijzonderheden 

De volgende bepalingen van het reglement 
op de kandidaatstelling leden Tweede Ka
mer zullen dus naar aanleiding van het vol-

lillillil 

gen van een verkorte procedure niet of 
slechts ten dele worden toegepast: 
artikel: 

3.1, 3.2 
4.1 
6.4 
7.1 t/m 7.8 
8.1, 8.2, 8.8 
9.2 onder 3, 9.3, 9.4 
10.1 t/m 10.12 
ll.l, 11.2 
12.4, 12.5, 12.7, 12.8 
Voorts zijn data en termijnen, in het regle
ment genoemd, gewijzigd. 

Technisch advies (ingevolge artikel 
6.3TK) 

I. In alle 18 rijkskieskringen wordt dezelf
de kandidaat op de eerste plaats gekandi
deerd (de lijstaanvoerder). 

2. Voor de vervulling van de tweede tot en 
met de vijfde plaats (vier plaatsen) worden 
de 18 rijkskieskringen tot vier combinaties 
samengevoegd. Deze combinaties dienen, 
op basis van de uitslag van de verkiezing 
voor leden van de Tweede Kamer van 1981, 
nagenoeg evenveel VVD-kiezers te tellen. 
Gelijkheid van kiezersaantallen prevaleert 
zo nodig boven regionale samenhang. 
In totaal worden op deze plaatsen 16 kandi
daten gesteld. Een kandidaat mag slechts in 
één combinatie voorkomen. Binnen de 
combinatie kan de volgorde van voorkeur 
door de centralevergadering van de kamer
centrale zelfworden bepaald. Daartoe dient 
aan het bestuur van de kamercentrale een 
machtiging te worden gegeven om na af
loop van de 64ste algemene vergadering 
deze volgorde nog die zelfde dag aan de al
gemeen secretaris op te geven. Het zelfde 
geldt ten aanzien van het gestelde onder 3, 
5 en 6. 

3. Voor de vervulling van de zesde tot en 
met de negende plaats (vier plaatsen) wor
den de onder 2 bedoelde combinaties sa
mengevoegd tot twee combinaties. In totaal 
worden op deze plaatsen 8 kandidaten ge
steld. Een kandidaat mag slechts in één 
combinatie voorkomen. Binnen de combi
natie kan de volgorde van voorkeur door de 
centralevergadering van de kamercentrale 
zelf worden bepaald. 

4. Voor de vervulling van de tiende tot en 
met de tweeëntwintigste plaats (dertien kan
didaten) worden op alle 18 lijsten dezelfde 
kandidaten in dezelfde volgorde gekandi-

deerd. In totaal worden op deze plaatsen 
dertien kandidaten gesteld. 

5. Voor de vervulling van de plaatsen 23 tot 
en met 27 (vijf plaatsen) worden wederom 
de vier onder 2 bedoelde combinaties in het 
leven geroepen. In totaal worden op deze 
plaatsen twintig kandidaten gesteld. Een 
kandidaat mag slechts in één combinatie 
voorkomen. Binnen de combinatie moet de 
volgorde in elke tot die combinatie behoren
de rijkskieskring gelijk zijn. 

6. Voor de vervulling van de plaatsen 28 tot 
en met 30 (drie plaatsen) dienen de centrale
vergaderingen van de kamercentrales drie 
kandidaten te stellen. Op deze plaatsen kun
nen kandidaten worden gesteld die zich be
reid hebben verklaard slechts een kandida
tuur voor een niet-verkiesbare plaats te aan
vaarden. Zo nodig kunnen kandidaten wor
den gesteld die niet voorkomen op de gros
lijst. 

7. De in de 18 rijkskieskringen in te dienen 
lijsten zullen worden verbonden. 

8. Het aantal namen dat de kamercentrales 
ingevolge artikel 6.3 onder 7 juncto 8.4 van 
het reglement op de kandidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal op de lijst dienen te plaatsen be
draagt 45. 

9. Het hoofdbestuur wijst een mogelijke 
verbinding van de in te dienen kandidaten
lijsten met door één of meer andere politieke 
partijen of groeperingen in te dienen lijsten 
tot een lijstencombinatie als bedoeld in arti
kel H 11 van de Kieswet af. 

Toelichting 

I. Het hoofdbestuur is van oordeel dat ook 
bij de komende verkiezing één lijstaanvoer
der voor het gehele land, zoals vanaf 1963 
gebruikelijk, wederom dringend gewenst is. 
Het hoofdbestuur meent dat deze beslissing 
te meer voor de hand ligt, nu in de persoon 
van de huidige fractievoorzitter, de heer Ed 
Nijpels, andermaal een kandidaat wordt ge
vonden die voor de functie van landelijk 
lijstaanvoerder bij uitstek geschikt is. 

2. De voorgestelde combinaties zijn ver
meld op bijlage A. Daarop is tevens ver
meld welk percentage van het totaal aantal 
VVD-kiezers in 1981 (verkiezing voor de 
Tweede Kamer) in die combinaties hun 
stem uitbrachten. Bij de formatie van <Ie 
combinaties is ernaar gestreefd de combina-
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ties elk nagenoeg even sterk(± 25 %) te ma
ken, zodat ingeval van nagenoeg gelijke on
derlinge sterkte-verhoudingen als in 1981 
alle plaatsen een gelijke kans op verkies
baarheid geven. 
Met inbegrip van de lijstaanvoerder zullen 
op de plaatsen I tot en met 5 zeventien kan
didaten gekozen kunnen worden. De be
voegdheid om per kamercentrale de volgor
de van deze kandidaten te bepalen geeft de 
mogelijkheid reeds op de tweede plaats een 
kandidaat met grote regionale bekendheid 
te plaatsen, mits deze kandidaat maar be
hoort tot het voor die combinatie geldende 
viertal. 
Deze bevoegdheid brengt met zich mee dat 
16 kandidaten in feite met gelijke rangorde 
(ex aequo) gekandideerd zullen worden. De 
kans op verkiezing op elk dezer plaatsen is 
bij de thans te verwachten verkiezingsuit
slag gelijk. Het hoofdbestuur zal, nadat de 
algemene vergadering de groep van 16 kan
didaten heeft aangewezen, deze kandidaten 
verdelen over de 4 combinaties, waarbij het 
hoofdbestuur zoveel mogelijk rekening zal 
houden met de uit de voorlopige kandida
tenlijsten van de kamercentrales gebleken 
regionale voorkeuren. 
Het verdient aanbeveling dat de centrale-
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vergadering van elke kamercentrale het be
stuur van de kamercentrale volmacht geeft 
om op de buitengewone algemene vergade
ring op 3 juli a.s. de volgorde van de kandi
daten 2 t/m 5 te bepalen. 

3. De voorgestelde combinaties zijn ver
meld op bijlage A. Wederom is gestreefd 
naar gelijke onderlinge sterkte(± 50 %) op 
basis van de verkiezingsuitslag van 1981, 
zodat alle plaatsen een gelijke kans op ver
kiesbaarheid geven. Met inbegrip van de 
onder I en 2 bedoelde kandidaten zullen op 
de plaatsen 1 t/m 9 25 kandidaten gekozen 
kunnen worden. Ook voor deze groep geldt 
dat de volgorde naar regionale voorkeur per 
kamercentrale mag worden bepaald op ge
lijke wijze als onder 2 vermeld. Deze be
voegdheid brengt met zich mee dat 8 kandi
daten in feite met gelijke rangorde (ex ae
quo) gekandideerd zullen worden. De kans 
op verkiezing op elk dezer plaatsen is bij de 
thans te verwachten verkiezingsuitslag ge
lijk. Het hoofdbestuur zal, nadat de algeme
ne vergadering de groep van 8 kandidaten 
heeft aangewezen, deze kandidaten verde
Jen over de 2 combinaties, waarbij het 
hoofdbestuur zoveel mogelijk rekening zal 
houden met de uit de voorlopige kandida-

tenJijsten van de kamercentrales gebleken 
regionale voorkeuren. Het verdient aanbe
veling dat de centralevergadering van elke 
kamercentrale het bestuur van de kamer
centrale volmacht geeft om op de buitenge
wone algemene vergadering op 3 juli a.s.de 
volgorde van de kandidaten 6 t/m 9 te bepa
len. 

4. De volgende dertien kandidaten, die op 
alle lijsten dezelfden zijn en in dezelfde volg
orde dienen voor te komen, garanderen dat 
bij een fractie-grootte tussen 26 en 38 en bij 
plaatsvervulling tot en met de 38e plaats de 
fractie-samenstelling voorzienbaar is. Op 
de plaatsen 1 t/m 22 zijn aldus in totaal 38 
kandidaten gesteld. 

5. Door vervolgens op de plaatsen 23 t/m 
27 wederom in vier combinaties telkens vijf 
kandidaten te stellen, komt het totaal aantal 
kandidaten op 58. De fractie-samenstelling 
is na de 38e plaats niet meer voorzienbaar. 
De splitsing in vier combinaties is evenwel 
nodig om lijstuitputting te voorkomen inge
val van benoeming- hetzij rechtstreeks het
zij door plaatsvervulling - van kandidaten 
die na plaats 38 zijn geka,ndideerd. 
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Schema in te dienen kandidatenlijsten (Tweede Kamer 1982) 
op basis technisch advies 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

A 

2 
6 

10 
14 

39 
43 
47 
51 
55 

AB 
18 
20 
22 
24 

B 

3 
7 

11 
15 

40 
44 
48 
52 
56 

ABCD 
I 

(16 kandidaten, 
wisselbaar per 
kamercentrale 
binnen dezelfde 
combinatie) 

(8 kandidaten, 
wisselbaar per 
kamercentrale 
binnen dezelfde 
combinatiegroep) 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

(20 kandidaten, 
vaste plaatsen 
op alle lijsten 
binnen die 
combinatie gelijk) 

c 

4 
8 

12 
16 

(vaste plaatsen, op alle 
18 lijsten gelijk, zgn. 
ijzeren ring) 

41 
45 
49 
53 
57 

CD 
19 
21 
23 
25 

28. 
29. 
30. 

Op de plaatsen 28, 29 en 30 in elke kieskring 3 kandidaten naar eigen voorkeur van de centralevergadering van de 
kamercentrale. 

Combinaties van rijkskieskringen: 
A: 's-Hertogenbosch, Tilburg, Zwolle, Groningen en Assen. 
B: Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Maastricht. 
C: Rotterdam,''s-Gravenhage, Leiden en Dordrecht. 
D: Amsterdam, Den Helder, Haarlem, Middelburg en Leeuwarden. 

D 

5 
9 

13 
17 

42 
46 
50 
54 
58 

lill2~1~~~~:~"§~~~~~;g;: i;t~~~~t~~~2J~:~~~~~~1~Ë ~!~~~i~~É:[~~.~~~~~~f; •.•. · . 
. · · · · sen personen met regionale of landelijke bij de rangorde van de toe te kennen zetels tels over de diverse combinaties van lijsten .·.·.· 
:)\ trekkracht gekandideerd worden, zonder aangegeven, waarbij echter dient te worden zou zijn geweest, waarbij in plaats van het 
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Bijlage A 

Overzicht van de te vormen combinaties als 
bedoeld onder punt 2 van het technisch ad
vies. De percentages geven aan het percen
tage van het totaal aantal VVD-stemmen 
(1.505.311) dat in de desbetreffende rijks
kieskring en combinatie in 1981 is behaald. 

Bijlage B 

Overzicht van het aantal per combinatie toe 
te kennen zetels op basis van de verkie-
zingsuitslag van 26 mei 1981. 

Combinatie A: de rijkskieskringen: 
I Den Bosch 6,52% van de VVD-kiezers 
II Tilburg 5,26% 
XV Zwolle 5,71% 
XVI Groningen 3,20% 
XVII Assen 3,19% 

23,88% 

Combinatie B: de rijkskieskringen: 
III Arnhem 7,40% van de VVD-kiezers 
IV Nijmegen 4,76% 
XIII Utrecht 8,17% 
XVIII Maastricht 5,32% 

25,65% 

Combinatie C: de rijkskieskringen: 
V Rotterdam 3,01% van de VVD-kiezers 
VI 's-Gravenhage 4,11% 
VII Leiden 9,14% 
VIII Dordrecht 8,54% 

24,80% 

Combinatie D: de rijkskieskringen: 
IX Amsterdam 4,42% van de VVD-kiezers 
X Den Helder 6,74% 
XI Haarlem 8,88% 
XII Middelburg 2,45 
XIV Leeuwarden 3,17% 

25,66% 

Voor de plaatsen 6 t/m 9 worden de combinaties A en B (49,53) en de combinaties C enD 
(50,46) samengevoegd. 

aantal plaatsen rangorde der plaatsen 

A. I 's-Hertogenbosch 2 7, 21 
11 Tilburg 1 11 

XV Zwolle 2 8, 26 
XVI Groningen 1 19 

XVII Assen 1 20 

7 

B. 111 Arnhem 2 5, 18 
IV Nijmegen 1 13 

XIII Utrecht 2 4, 16 
XVIII Maastricht 1 9 

6 

C. V Rotterdam 1 23 
VI 's-Gravenhage 1 17 

VII Leiden 2 1, 10 
VIII Dordrecht 2 3, 14 

6 

D. IX Amsterdam 1 15 
x Den Helder 2 6,24 

XI Haarlem 2 2, 12 
XII Middelburg 25 

XIV Leeuwarden 22 

7 
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Bijlage C 
A (5 lijsten) B ( 4 lijsten) C ( 4 lijsten) D (5 lijsten) 

I. I I 
Overzicht van de rangorde van de eerste 26 2. 2 (7) 3 (4) 
kandidaten op basis van de verkiezingsuit- 3. 6 (8) 7 (5) 
slag van 26 mei 1981. Ieder cijfer stelt de 4. 10 (I I) II (9) 
naam van een kandidaat voor. In plaats van 5. 14 (19) 15 (13) 
het resultaat van een onbekende loting is de 6. I8 I8 (16) 
rekenkundige rangorde aangehouden (tus- 7. 20 20 (18) 
sen haakjes). 8. 22 (20) 22 

9. 24 (2I) 24 
10. 26 (26) 26 
I!. 27 27 
I2. 28 28 
13. 29 29 
14. 30 30 
15. 31 3I 
I6. 32 32 
17. 33 33 
I8. 34 34 
I9. 35 35 
20. 36 36 
21. 37 37 
22. 38 38 
23. 39 40 
24. 43 44 
25. 47 48 
26. 5I 52 
27 .. 55 56 

28 t/m 30 staart staart 
5 x 3 4 x 3 

Openbare partijraadsvergadering 
ter vaststelling van het urgentieprogramma 
I982 
op zaterdag IO juli I982 in het Jaarbeurs 
Congrescentrum te Utrecht, aanvang 9.30 
uur*) 

Agenda: 

I. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling urgentieprogramma 

I982 **) - behandeling per hoofdstuk. 
N.B. De leden van de partijraad hebben 
tot 3 juli a.s. de gelegenheid amendemen
ten c.q. moties in te dienen. Deze amen
dementen c.q. moties worden zo moge
lijk vóór 10 juli a.s. aan de leden van de 
partijraad toegezonden. Zo niet, dan zul
len deze stukken bij de aanvang van de 
bijeenkomst bij de inschrijving gereed 
liggen. 

3. Eindstemming- integrale vaststelling ur
gentieprogramma 1982. 

4. Sluiting door de voorzitter. 

7 juni 1982 

Vastgesteld door het hoofdbestuur 
van de VVD: 

J. Kamminga, voorzitter. 
W. J. A. van den Berg, algemeen secretaris. 

•) In verband met het inschrijven van de circa 
200 leden van de partijraad wordt hen verzocht 
vroeg aanwezig te zijn; vanaf 9.00 uur kan de 
presentielijst worden getekend. 
De mogelijkheid bestaat dat de vergadering tot in 
de avond zal voortduren! 

••) Het concept wordt omstreeks 26 juni a.s. aan 
de leden toegezonden. 
Dit concept is voorbereid door een commissie, 
bestaande uit: drs. Ed H.T. M. Nijpels, voorzitter 
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I I 
4 (3) 5 (2) 
8 (10) 9 (6) 

I2 (I4) I3 (I2) 
16 (17) 17 (15) 
I9 I9 (22) 
21 (23) 21 
23 23 (24) 
25 25 (25) 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 

.30 30 
31 3I 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 
37 37 
38 38 
4I 42 
45 46 
49 50 
53 54 
57 58 

staart staart 
4 x 3 5 x 3 = 

59 t/m I12 

Tweede-Kamerfractie, dr. G. Zoutendijk, voor
zitter Eerst-Kamerfractie, J. Kamminga, voorzit
ter van de VVD, mr. J. G. Rietkerk, ondervoor
zitter van de Tweede-Kamerfractie, drs. Y. P.W. 
van der Werff, ondervoorzitter van de Eerste-Ka
merfractie, mevrouw E. van Raalte-Tuijnman, 
ondervoorzitter van de VVD en R. Linschoten, 
stafmedewerker van de Tweede-Kamerfractie. 
De administratieve begeleiding wordt verzorgd 
door mevrouw M. Th. M. Tangel, adjunct-alge
meen secretaris. 

CDA 
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aparte Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen. Dit kan nu facultatief 
overal ingevoerd worden zo dat in het 
toezichthoudend orgaan paritair de 
helft van de leden door de 
aandeelhouders, de andere helft door 
de werknemers worden samengesteld. 
Waarbij overigens in geval van staking 
der stemmen de aandeelhouders de 
doorslag geven. Een ander punt is de 
benoeming van de leden van de RvC 
voor 6 jaar, zonder beperking in aantal 
commissariaten, maar wel met de 
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verplichting daarover en over andere 
functies informatie te verschaffen. 
Over de invoering van de verschillende 
opties zal door de Europese Commissie 
na 5 jaar verslag worden uitgebracht, 
dan kan men altijd nog zien of 
meerdere verplichtingen moeten 
worden opgelegd. 
Tot slot dient nog vermeld dat de door 
het bedrijfsleven veel verguisde 
"Vredeling" richtlijn die de 
medezeggenschap van de werknemers 
in multinationals moet regelen thans 

het eindstadium van parlementaire 
behandeling nadert. Daarna zal de 
beurt zijn aan de negende richtlijn die 
dezelfde zaken beoogt als de vijfde, 
maar dan in concerns. Met aan 
zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zal ook daarover 
Aart Geurtsen de rapporteur voor het 
Europees Parlement zijn. 

Florus Wijsenbeek 
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Algemeen 

Besparingen 

Rol van Overheid 

Diversificatie 

Kolen en Kernenergie 

Aardgas 

Duurzame Energiebronnen 

Industrie-Beleid 

Derde Landen 

Stellingen ten behoeve 

van de Energiediscussie *) 

I. Beschikbaarheid van de benodigde energie in geschikte vorm en tegen concurrerende 
prijzen is een onmisbare voorwaarde voor welvaart. 

2. Een beleidsdoel van ieder land- zo ook Nederland- moet zijn kwetsbaarheid voor onder
brekingen in de energievoorziening dienen te vermijden. 

3. Mogelijk tijdelijke verlagingen van primaire energieprijzen mogen in geen gevalleiden tot 
het verslappen, van besparingsacties. 

4. De overheid dient t.a.v. de energieproblematiek een actiefbeleid te voeren waarbij naast 
voorlichting gebruik gemaakt moet worden van het prijzenmechanisme en van voor
schriften en zo nodig ook van (tijdelijke) stimulerende subsidies. 

5. Het is onverantwoord de aardgasbaten voor het overgrote deel consumptief te besteden 
zoals nu gebeurt. De beschikbare gelden dienen in toenemende mate te worden besteed 
aan de ontwikkeling van bronnen van toekomstig nationaal inkomen. 

6. In het kader van de brandstofdiversificatie dient de overheid haar beleid zodanig te rich
ten dat een zo evenwichtig mogelijk pakket van energiedragers ter beschikking staat, 
waarbij alle opties zoveel mogelijk opengehouden moeten worden. 

7. Voor de elektriciteitsopwekking dienen noch kernenergie noch kolen te worden uitgeslo
ten als energiedrager. In beide gevallen dient het onderzoek naar de afvalproblematiek 
alsmede het gevaar van de in de atmosfeer vrijkomende stoffen en hun effect op mens en 
natuur, met voortvarendheid te gebeuren. 

8. De bestaande kerncentrales dienen vooralsnog niet te worden gesloten, wil men niet op 
grote schaal aan kapitaalvernietiging doen en wil men de nodige kennis op dit gebied niet 
verloren laten gaan. 

9. Het Slochterenveld heeft unieke eigenschappen als strategische reserve en dient- voor 
Nederland en eventueel ook voor een Europees-energebeleid- zoveel mogelijk gespaard 
tt~~ . 

I 0. Het ontwikkelen en opvoeren van de voor ons land meest geëigende energiebronnen dient 
krachtig te worden aangepakt. Rekening moet worden gehouden met de relatieve kosten 
verbonden aan deze energievormen. Een grootschalig experiment met windenergie ver
dient steunt. 

I I. Uit een oogpunt van industriebeleid mogen de Nederlandse elektriciteitsprijzen voor de 
energie-intensieve industrieën niet uit de pas lopen met die van hun buitenlandse concur
renten. Dit vereist maatregelen op het gebied van brandstofinzet en toerekening daarvan 
aan die categorie van afnemers. Hiertoe is een landelijke aanpak noodzakelijk. 

12. Bij het opstellen van de energiebeleidsplannen moet rekening worden gehouden met de 
energiebelangen van de ontwikkelingslanden. 

* Door een misverstand zijn de verkeerde stellingen als bijlage bij de 

Mededelingen van het hoofdbestuur nr. 198 opgenomen. 
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Teldersrapport 
over de Sovjetunie 

drs. A. W. Króner 

De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting 
heeft in een zojuist verschenen rapport 
de Sovjetunie en haar politiek t.a.v. 
West-Europa aan de orde gesteld. In 
deze studie, samengesteld door drs. A. 
W. Kröner, medewerker internationale 
zaken van de Teldersstichting, komen 
diverse Sovjetologen aan het woord: 
Michael Voslensky, eens medewerker 
van het Kremlin en nu hoogleraar in 
Duitsland, Voitech Mastny, van origine 
Tsjech en thans hoogleraar in 
Oosteuropese studies in de V.S., Leo 
Labedz, vermaard om zijn kennis van 
de ideologie van het oostblok, de 
Franse journalist Michel Tatu die acht 
jaar correspondent in Moskou is 
geweest, de Engelse deskundige inzake 
de Oosteuropese economie Alec Nove, 
de Duitse deskundige inzake 
ontspanning en coëxistentie Christoph 
Royen en nog een aantal anderen. 
Achtereenvolgens worden de politieke, 
economische, ideologische en militaire 
aspecten van de Sovjetmaatschappij 
behandeld. De weinig stabiele situatie 
in Oost-Europa, waar 140 miljoen 
mensen door de Sovjetunie worden 
overheerst, wordtdiepgaand door de 
Tsjech Mastny en de Pool 
Kolankiewicz geanalyseerd. De 
Groningse historicus Baljé behandelt 
de houding van het oostblok t.a.v. de 
Westeuropese samenwerking. Zelf 
behandelt Kröner de relatie tussen de 
Sovjetunie en Nederland. In een 
slothoofdstuk worden door Voorhoeve 
de beleidsconclusies uit het geheel 
getrokken, die Nederland in zijn 
buitenlandse politiek zou moeten 
toepassen. 

Misverstanden 

In de bijdrage van Kröner wordt 
aangetoond hoe groot de 
misverstanden zijn die in Nederland 
over de Sovjetunie bestaan. De 
Sovjetunie is de grootste mogendheid 
op het Euraziatische continent. De 
vraag wat de doeleinden en vermogens 
van dit land zijn t.a.v. West-Europa is 
dus van wezenlijk belang voor elk 
Westeuropees land. Toch wordt die 
vraag in Nederland nauwelijks gesteld. 
Het is soms alsof de Nederlanders 
bevreesd zijn voor het antwoord er op. 
Wie de vraag stelt wordt al gauw door 
"progressieve" mensen in de hoek van 
de "koude oorlogsveteranen" 
geplaatst. Dat er in Nederland zo 
weinig over de Sovjetunie wordt 
gediscussieerd en gepubliceerd is één 
van de oorzaken van het gebrek aan 
werkelijkheidszin dat in toenemende 
mate de discussies over internationale 
politiek in ons land kenmerkt. 
Uit deze studie komt naar voren dat 
voor beheersing van de spanning 
tussen Oost en West en de bescherming 
van de westelijke democratieën tegen 
de macht van de Sovjetunie, gewoon 
een goed, democratisch bewustzijn het 
allerbelangrijkste is. Een besef dat de 
westerse democratie met zijn waarborg 
van mensenrechten en zijn vrije 
ondernemingsgewijze produktiestelsel 
het waard is om te worden verdedigd. 
Dit zelfbewustzijn en voortdurende 
waakzaamheid ten opzichte van het 
gevaar van totalitaire stelsels en anti
democratische denkwijzen is eigenlijk 
nog belangrijker dan een goede 
defensie-inspanning. Die defensie
inspanning is natuurlijk nodig voor het 
handhaven van het internationaal 
evenwicht, dat voorkómt de totalitaire 
staten van een machtsoverwicht 
gebruik zouden kunnen maken. Ook is 
het belangrijk geen 
"ontwikkelingshulp" aan de Sovjetunie 
te verlenen door middel van grote 
gesubsidieerde transacties. Zowel 
Nove als Kröner spreken zich uit voor 
gewoon zaken doen met de Sovjetunie, 
op commerciële voorwaarden die tot 

wederzijds voordeel strekken, maar 
met uitsluiting van militair belangrijke 
technologie. Subsidiëring van dit 
totalitair bestel, om het falend Russisch 
economisch beleid te helpen 
verzachten, is geen bijdrage tot een 
liberalisering van de Sovjetunie. 
Hetzelfde geldt voor het 
tegenovergestelde: een economische 
isolatie van dat land zou de 
liberalisering ook niet bevorderen. 

Tenslotte beveelt Kröner aan om t.a.v. 
de Sovjetunie het reciprociteitsbeginsel 
toe te passen. De Sovjetunie geniet 
allerlei rechten in ons land, die 
Nederlanders niet in de Sovjetunie 
genieten. Vooraanstaande Oosteuropa
kenners kunnen geen visum voor dat 
land krijgen, terwijl daar tegenover 
vertegenwoordigers van de USSR in 
West-Europa alle ruimte genieten om 
zich hier tot de publieke opinies te 
richten. Door de strenge censuur van 
de Sovjetunie is het echter onmogelijk 
via de Sovjet-media eenjuist beeld van 
de westerse maatschappij en de 
internationale verhoudingen aan de 
gewone Sovjet-burger te geven. 
Deze studie over de USSR kon mede 
dankzij financiële steun van een aantal 
donateurs tot stand komen, in het 
bijzonder mr. dr. A.C. A. Dake, de 
Stichting Economische Politiek, de 
Gravin van Bylandt Stichting en de 
Van der Berch van Heemstede 
Stichting. 
Het rapport van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting, De Sovjetunie en 
West-Europa, is te bestellen door 
overmaking van/12,50 (plus/4,25 
porti) op gironummer 33.49. 769 van de 
Teldersstichting, Koninginnegracht 
55a, 2514 AE 's-Gravenhage, onder 
vermelding van "rapport no. 43". 
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Verdubbeld 

Bij alle verheugende uitslagen 
was er één, waar de VVD wel 
heel bijzonder uit de (stem) bus 
kwam. In Vlaardingen 
verdubbelde de VVD van 13,3 
naar 26,9 procent en kwam 
daarmee van 5 op 10 
raadszetels. 
De oorzaak was duidelijk. Kort 
voor de verkiezingen had het 
PvdA -CDA college nog een 
verkeerscirculatieplan door de 
raad gedramd. Daartegen was 
tijdens de inspraakperiode 
massaal verzet gerezen vanuit de 
bevolking, onder meer door een 
blokkade van de binnenstad 
(conform het plan) zodat 
duidelijk werd welke dwaze 
gevolgen dit zou hebben. De 
VVD wenste de inspraak niet 
aan haar laars te lappen en 
maakte daar tijdens een 
ongemeenft/Ie campagne een 
verkiezingspunt van. 
Een glunderende Pol de Beer, 
die zelf actief aan de campagne 
van zijn woonplaats had 
deelgenomen: "Een groot succes 
voor onze raadsfractie. Stel je 
voor, in het vuurrode 
Vlaardingen zijn wij, met slechts 
één zetel minder dan de PvdA, 
bijna de grootste partij 
geworden!" 

Roet in het eten 
Roet in het eten van de hele partij. 
Allejaren komt de Algemeen 
Secretaris met een keurig 
activiteitenprogramma in dit laatste 
nummer voor het reces. En de enige, 
betrekkelijk rustige zomermaand 
besteedt hij doorgaans aan het maken 
van het jaarboek. 
En nu komen er voor de derde maal dit 
jaar plotseling verkiezingen. Dus 
activiteiten zijn er genoeg, maar geheel 
niet volgens het normale schema. 
Het activiteitenschema kunt u 
vermoedelijk in het septembernummer 

Bezoekerskaarten voor 
Liberale Internationale 
verkrijgbaar 
Iedereen, die lid is van de VVD en 
interesse heeft voor (onderdelen van) 
het congres van de Liberale 
Internationale' kan hiervoor 
toehoorderskaarten aanvragen bij de 
Liberale Internationale, p/a mevrouw 
M. Th. M. Tangel, Algemeen 
Secretariaat VVD, Koninginnegracht 
57, 2514 AE te Den Haag. 
Het congres wordt van 9 tot en met 11 
september gehouden in de Haagse 
Ridderzaal. Bij de opening op de 9e zal 
het woord worden gevoerd door 
Gaston Thorn, voorzitter van de 
Europese Commissie, en VVD
voorzitter Jan Kamminga. 
Aan de thema's 'Along the lines ofthe 
crisis ofthe welfarestate' en "de 
Internationale situatie" is op 
vrijdagmiddag I 0 september nog een 
open sessie toegevoegd over "het 
opkomend liberalisme in Zuid
Amerika". Het forum wordt gevormd 
door 4 Zuidamerikaanse liberalen o.l.v. 
Frits Bolkestein, VVD-lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

verwachten (de 2lste). 
Hetjaarboek gaat een échtjaarboek 
worden. In het vervolg loopt het niet 
langer parallel met het voetbalseizoen 
en het politieke jaar, maar gewoon met 
het kalenderjaar. In januari komt boek 
'83 uit. Plakt u het oude nog maar even 
in elkaar. De sluitingsdatum van de 
kopij voor hetjaarboek is 31 oktober. 
Roet in het eten; dat geldt ook voor de 
redactie. Het laatste V enD-nummer 
van dit seizoen is i. v.m. de 
septemberverkiezingen een week later 
uitgekomen dan de oorspronkelijke 
planning was. Tenslotte moet u weten 
wanneer u kunt vergaderen en zullen de 
koppen in juli wel even bij elkaar 

De discussie zal in het Spaans en 
Engels worden vertaald. Twee talen, die 
de heer Bolkestein voortreffelijk 
beheerst. 
VVD-ers die interesse hebben, worden 
verzocht de toegangskaarten zo snel 
mogelijk te bestellen. Deze kaarten 
worden nl. op naam thuisgestuurd. 
De GroepNederland van de Liberale 
Internationale benadrukt nogmaals het 
belang van deze wereldomvattende 
liberale groep. Het lidmaatschap kost 
niet veel. Alle inlichtingen over de 
Liberale Internationale worden u 
graag verstrekt door de secretaris van 
de Groep Nederland, drs. Frans 
Weisglas, Bergselaan 232, 3037 CN 
Rotterdam. 

R.D. 

gestoken moeten worden. 
Voor propagandisten- de club waar ik 
het écht het meest mee te doen heb. Je 
zult maar drie maal voor verkiezingen 
mensen enthousiast moeten maken -
nog het volgende: het 7 september
nummer van V enD wordt vervroegd 
naar 24 augustus. De binnenkant van 
de cover zal dan weer een VVD-affiche 
bevatten. Het nummer zal geheel aan 
de verkiezingen worden gewijd. Er 
komt geen kandidatennummer. In deze 
V enD zal de gehele sprekerspool voor 
de verkiezingscampagne worden 
opgenomen. 
Vanaf 21 september komt V enD weer 
op de normaal geplande data uit. 
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Mijn opinie is ... 

In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden 
ingekort door de redactie. Aanvallen 
op persooen komen niet voor plaatsing 
in aanmerking en zullen ook niet meer 
worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie 
het met de inhoud eens is. 

Wijs besluit 

In" Vrijheid en Democratie"vanjl. 11 mei 
las ik in een artikel van Reny Dijkman 
lovende woorden van onze nieuwe politieke 
leider, drs. Ed Nijpels, aan het adres van de 
VVD-fractie in Bergen op Zoom. 
Als voorzitter van die Bergsefractie stel ik 
dit compliment van Ed Nijpels natuurlijk op 
bijzonder hoge prijs, tevens constateer ik 
dat Ed gelijk heeft want het is een prima 
club van mensen. 
Je kunt je aforagen, hoe ontstaat nu zo'n, 
zoals Ed dat noemt "perfect team van 
Raadsleden". 
Daarvoor is een goed stelliberale mannen 
en vrouwen nodig, dat als team de 
schouders er onder willen zetten, maar 
daar is vooral een spil voor nodig. Een spil 
waar letterlijk alles om draait. 
Diegene die de spil is, moet politiekefeeling 
hebben en een groot gevoel voor publiciteit. 
Hij moet kunnen organiseren en zo nodig 
delegeren, maar hij moet vooral een groep 
individuen kunnen samenbinden opdat het 
een hechte eenheid wordt, kortom opdat het 
eenfractie wordt. 
Ed Nijpels was voor de Bergsefractie die 
spil. 

Met een vriendelijk lachende snuit eiste hij 
veel van zichzeifen zo mogelijk nog meer 
van ons. 
In de lokale politiek werkte en dacht Ed 
resoluuT en consequent vanuit ons aller 
liberale beginselen, bijna meedogenloos 
eerlijk. Schipperen was er niet bij. 
Last but not least: Ed was, is en blijft een 
vriend van ieder van ons. Iemand waar je op 
terug kunt vallen als dat nodig is. 
Naar mijn bescheiden mening heeft onze 
Tweede-Kamerfractie een wijs besluit 
genomen door Ed als leider te kiezen. 
Naar mijn stellige overtuiging zal Ed 
Nijpels het hem gegeven vertrouwen niet 
beschamen. 
Hans Wiegel had gelijk. Ed zal voor de 

Tweede-Kamerfractie een samenbindende 
factor zijn, op dezelfde wijze als hij dat in 
de afgelopenjaren voor de Gemeenteraads
fractie in Bergen op Zoom was. 
Jammer voor de Bergsefractie dat Ed tot 
iets hogers is geroepen, voor onze Tweede
Kamerfractie is het echter eenfelicitatie 
waard. 

Kees van Kemenade 
Voorzitter VVd-fractie Bergen op Zoom. 

Afspiegelingscollege 

Volgens mededeling Hbl. d.d. 23 april heeft 
PvdA-fractie van GS-Groningen zich (toen) 
uitgesproken voor de vorming van een 
college PvdA : D '66: VVD met 
uitdrukkelijke uitsluiting van CDA. 
Binnenkort zal de grote kizzebiz-kwiz van 
de verdeling vanraads-en wethouderszetels 
weer ten tonele gebracht worden. 
In een voorronde heeft de PvdA Amsterdam 
zich reeds verwaardigd, te stellen slechts te 
willen optreden zonder VVD als 
medespelers, zoals het Parool onlangs 
berichtte. Als Amsterdamprogressief stemt, 
stond boven dat bericht. 
Als wij onze democratische 
maatschappijvorm redelijk willen 
handhaven en verdedigen, dan dienen wij 
wel steeds op onze hoede te zijn voor elk 
optreden van "isme" en "istisch". Ook en 
juist als het om de verbeelding van de 
arrogantie van de macht gaat. 
Het uitsluiten van mensen en 
bevolkingsgroepen binnen een 
democratische maatschappij vorm, is een 
"isme"-uiting. 
Oppassen, derhah·e! 

Woningbezit 

W.J.Jansen 
Amsterdam 

Uit een artikel in V & D van I 1 meijl. blijkt 
mij dat het Kamerlid De Beer (en mét hem 
kennelijk andere VVD-leden) er voor 
pleit( en) om de eigen woningbezitter 
tegemoet te komen. 
Ten onrechte, dunkt mij. 
Eén van de grondbeginselen van het 
liberalisme- als zodanig, dacht ik, 
algemeen binnen de VVD aanvaard- is de 
eigen verantwoordelijkheid van het individu 
voor zijn handelingen. Wie destijds t.b.v. de 
aankoop van een huis een hypothecaire 

geldlening afsloot, behoorde er rekening 
mee te houden, dat de hypotheekrente zou 
kunnen stijgen. __ 
Het riekt naar politiek opportunisme, 
wanneer de VVD- terwijl de 
waardestijging van onroerend goed 
onbelastis-enerzijds onverkorte 
aftrekbaarheid van de rente van 
geldleningen voorstaat, doch anderzijds 
"rentesubsidies" aan de eigenaren van 
onroerend goed bepleit. 
Hoe ironisch dat uitgerekend een 
socialistisch minister zich tegen deze gang 
van zaken keert!" 

Mr. M. A. Dorgelo 
Amsterdam 

Milieubewust onderwijs 

"Overal kom je in het bos kleine kokjes, 
groeneveldjes en meiertjes tegen", vertelde 
meester Nijpels in de klas. 
"Pluk ze maar gerust, we hebben er toch 
spuugzat van," zei bovenmeester Den Uyl 
toen. 

J ui eh stemming 

H. Posthumus 
Wèesp 

Ook ik deel de mening van de heer Boon uit 
Moordrecht over de alles-overheersende 
juichstemming vanuit het hoofdkwartier 
van de VVD op de Statenverkiezingsavond. 
Natuurlijk was de geweldige overwinning 
grandioos, maar een commentator met een 
andere politieke kleur uitjouwen, vind ik 
niet bij een partij als de VVD passen. 
We hebben de vrijheid en 
verdraagzaamheid hoog in ons vaandel. De 
vrijheid voor iedereen om zijn of haar 
overtuiging te uiten. Een liberaallaat ook 
anderen vrij in geloof en meningsuiting. Tot 
slot mijnfelicitatie met de geweldige 
overwinning. 

Johan Bakker 
Groningen 

> 
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Mijn opinie is ... 

Ontwikkelings
samenwerking 

Als de VVD weer regeringsverant
woordelijkheid zal krijgen zal 
zij zich sterk moeten verzetten tegen 
bezuinigingen op ontwikkelings
samenwerking om de volgende redenen: 
1. Eigenbelang- door een economische 
politiek van protectie zullen de rijke landen 
alleen op korte termijn hun economische 
recessie kunnen afWentelen. Op de lange 
termijn zal deze politiek zowel voor Zuid 
als voor Noord verarming betekenen; 
2. Dreiging van het communisme- de 
Sovjet-Unie geeft geen cent aan 
ontwikkelingssamenwerking (behalve aan 
Cuba en Nicaragua) omdat zij ervan·uit 
gaat dat de wereld eens geheel 
communistisch zal worden door revoluties 
ontstaan uit onvrede; 
3. Ethische motieven- Deze reden zou voor 
ons liberalen de belangrijkste moeten zijn. 
Door bevordering van de ontwikkeling van 
arme landen werken wij in sterke mate aan 
de verwezenlijking van de individuele 
vrijheid van mensen, die nu door politieke 
en lof armoedefactoren deze vrijheid 
ontberen. 
Eigenlijk zoujuist de VVD moeten pleiten 
voor een verhoging van het 
ontwikkelingsbudget. 

Verkiezingsuitslag 

Mijne Heren, 

HansKonig 
Delft 

De verkiezingsuitslag van 2 juni toont aan, 
dat D '66 geen basis is voor een vierde 
landelijke stroming naast CDA, PvdA en 
VVD. De VVD is er echter nog niet. Met 
name de lichte teruggang van CDA en VVD 
in de zuidelijke provincies ten gunste van de 
PvdA, stemt tot enig nadenken. 
Samenwerking tussen PvdA en VVD is 
voorlopig uitgesloten. 
De VVD zal alleen dán voor het CDA een 
aanvaardbare regeringspartner zijn, 
wanneer het op 2 juni door ons behaalde 
resultaat op 8 september tenminste wordt 
geè"venaard. 
Men mag ervan uitgaan, dat het kabinet 
Van Agt 3 geen beleid zal voeren, dat 
wezenlijk afwijktvan de VVD-visie. Een 
uitzondering vormt wellicht nog de 

solidariteitsheffing, die wij natuurlijk 
moeten afstemmen. 
De a.s. kamerverkiezingen zullen dan ook 
voornamelijk buiten de kamer moeten • 
worden gewonnen. 
De VVD moet herkenbaar blijven voor 
miljoenen Nederlanders, die in de tang 
zitten tussen dalende koopkracht en 
stijgende lasten. Wij moeten duidelijk 
maken dat werkelijke werkgelegenheid 
nooit op kunstmatige wijze (banenplan) 
kan worden hersteld; dat een overheid geen 
blijvende tekorten mag hebben. Waarom 
moet een overheid vrijuitgaan, terwijl iedere 
burger die teveel uitgeeft, al snel in de 
grootste problemen komt? 

Wiegel 

Th. W. van Ravesteyn 
Bussum 

Dit gedichtje stond in Het Westerkwartier 
(ingezonden door W. G. Tammenga
Lubberink uit Niekerk, met deftlicitaties 
voor Wiegel). 

Het nleu:{W,ije ,· 
~··· .. • kl van u.e .. w~e. , ... 

•• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 

Wieg~~!:~ 
Wiegel wordt dul·cóitilniisari$ · 
van het mooie. Friese ISntt · · 
Enk'/en vinden, dat da., raar 1~. 
maar wat is er "aan .de iJQnd? 
··Wiegel is een Nedèrlander, 
eyen stout en hraaf"tlls wij. 
Kijk, dan: moei je mét elkander 
willen werken ·~ rt}'"aan :lp · ' 

'"f, 

Niet beslist een groepje Dtenttli,·,: 
groepje Zeeuwtil; gro9Jje Z~, 
met aparte' riiCfe!t!tn~ên, · . , : '·· 
maar eenvólk ~"Hit IJ/tiûlûs! 
lAten we nu tor1ipro~rèn; .. 
om 'het één keer.ééns)~~/jn: 
Om niet.steedfJU!NJICiter~~ . 
want we zijn als.Jand al klein•·. 
IK hoop, datnet W'lè$elgóed lukt! 
Friezen roep nfe!.: '! W'egeltttp! .. 
Zet 'm lieve.~ PP..fe.n ~tstuk, 
midden in "'t Frysk~ (;ea"! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Hll:n,s van den Broek 
aè:tj.~~ecietaris · · · 

He~ ~fdbestuur heer/de heer. 
J. N. J. (Hans) van den Broek tot 
opvolger benoemd van de heer 
.M.R. v.d. Heijden. 
De heer Van den Broek (23) zal 
als adjunct-secretaris in het 
bijzonder worden belast met 
vorming en scholing. Hij zal op l 

··· augustus in dienst treden. 

Aan de afdelingsbesturen!! 

Heeft u al het groene formulier 
ingezonden, waarop de nieuw 
gekozen raadsleden vermeld 
moeten worden??? 

Groslijst Tweede
Kamerverkiezing 1982 

Voor een verkiesbare plaats 
hebben zich 30 vrouwen 
aangemeld (bij de verkiezing in 
1981 waren dat er I 2)( 12,66 %) 
(was 9,84 %). Voor een niet
verkiesbare plaats hebben zich 7 
vrouwen aangemeld (bij de 
verkiezing van 1981 waren dat 
er 4)(10,61 %)(was 8,89 %) . 

Het totale aantal van 238 
kandidaten, dat zich voor de 
komende verkiezing heeft 
aangemeld voor een verkiesbare 
plaats is als volgt naar leeftijd 
ingedeeld: 

23 beneden 30 jaar 
( 9,70 %v.h. totaal) 

151 van30t/m49jaar 
( 63,29 %v.h. totaal) 

64 van 50 jaar en ouder 
( 27,01 %v.h. totaal) 

100% 

: : : 



DinersCant 

De Diners C~d en uw handtekening. · 
Qat is voldoende om overal ter wereld te kunnen betalen. 
Geen problemen met cheques, buitenlands geld of 
telegrafische overboekingen. Snel een vlucht boeken, een 
auto huren zonder borgsom, een hotelkamer zonder 
vooruitbetaling. 
Plotseling dàt kunnen kopen wat u graag wilt hebben, het kan 
met de Diners Card. Ongelimiteerd en waar ook ter wereld 
(bij ruim 550.000 bedrijven). 
U toont uw Diners Card, u tekent en Diners Club garandeert 
de betaling. Sneller en eenvoudiger kan het niet 
Grote namen als Saks Fifth Avenue in New York, Harrods in 
Londen, Lafayette in Parijs en (m.i.v. 1 april1982) ook alle 
Bijenkorf-vestigingen in Nederland zijn gesierd met het Diners 
Club vignet 
Maak de vele bekende en onbekende voordelen van de 
Diners Card de uwe. 
Doe vandaag nog bijgaand aanvraagformulier op de post en u 
bespaart zich als lezer( es) van 'Vrijheid en Democratie' het 
gebruikelijke entreegeld ad. f 100,-. ,~,~~::, .. 

'• 
P.S.Diners Cardhouders kunnen 

overigens tegen een geringe 
vergoeding een additionele Card 
voor hun partner aanvragen. 
En natuurlijk de moderne zakelijk 
ingestelde vrouw met een 
zelfstandig inkomen kan de Card 
uiteraard ook zelf aanvragen. 

Diners Club Benelux N.V., Amstel141F, 
1018 EP Amsterdam, Tel.: 020- 26 77 18. 

your best triend 
in the world 

r!~Ne ·~ '""e ~ cv IA "· · 

~~A.~ 
.. '-"'~A.L 

I 

' PERSONALIA 0 Hr. 0 Mevr. 0 Mej. 
Naam/voorletters/titels. zoals u deze op de Card vermeld 
wilt Zien (max 26 pos1t1es). 

I I 11 I 11 I I I I I 
2 AANVRAAG 

Ik. ondergetekende wens m11 aan te slu1ten als l1d biJ de D1ners Club en houder 
te worden van een D1ners Card. Ik heb kenn1sgenomen van de voorwaarden 
naast d1t formul1er en verklaar miJ er aan gebonden Ik verplicht mq 
de maandelijkse afreken1ngen. de reken1ngen voor de 1aarl1jkse bqdrage ad f 85.
eA SI€ veO<-het eenmalig &Rireegeia a<i f 100, terstond na ontvangst te zullen 
betalen 

Voorndmen 
Geboortedatum 
Nalional1te't 

---+-

Pnvé-adres _ ________ -- - -·----------
Plaats (met postcode) ~~-----~-~~ _ ~ ~ -~-~-~-----~--~ ~~ ~~ __ _ 

- - -- Pnvé~tel -~- ~-~~~ ~ _ -~--~~-~ 
Vong adres1nd1en u m1nder dan 3 Jaar op het hu1d1ge 
adreswoont -----·~~'~- ~ ~~~~~------~~-~ --~ 
Naam van echtgeno(o)t(e) ___ ~ _ 
Heeft u eerder een D1ners Card aangevraagd 7 nee/ja. nr.: ________ _ 

0 huurhuls 

Werkgever 
S1nds --~---~~----
Adres -~~~~ ---~~ 
Plaats (met postcode) 

-----~~---Tel. 
Aard van ondernem1ng 

I 
I 
.g 

Voorwaarden voor het verstrekken en gebruik van een Diners Card Uw funktie/beroep -~--~ û 

De getekende afrekenbonnen mogen uitsluitend betrekking hebben op ui~ ven, die ~ 
werkelijk gedaan zijn bij degene, die deze beeft opgemaakt; ui liesloten zijn derhalve Datum -~-----~--~ Handteken1ng: X I! 
leveranties door een derde en uitbetalingen in contanten. Diners Club Benelux b•houdt l;1 
zich het recht voor de aan de Diners Card verhonden faciliteiten te allen tijde ih te De aanvra( a)g(st)er verzoekt een additionele Diners Card à f 45, ~per jaar lil 
trekken; de houder is verplicht de Diners Card op eerste verzoek aan de Diners Club of (geen entreegeld) te verstrekken aan: ~ 
zijn vertegenwoordiger te overhandigen. daar de Card eigendom blijft van Diners Club 
Benelux. Het gebruik van een ingetrokken Card wordt als misbruik beschouwd en ui als 
zodanigworden vervolgd. Ingeval van diefstal of verlies van een Card dient de houderde Naam: ___________ Voornamen: -------
dichtstbijzijnde Diners Club terstond op de hoogte te stellen en dit bericht schriftelijk te j 
bevestigen; zodra dit is geschied, is de houder niet meer aansprakelijk voor Geboortedatwn: ______ Relatie:------'------ ., 
onrechtmatig gebruik door een derde. De maandelijkse verzamelrekeningen dienen ~ 
direkt te wqrden voldaan. In geval van achterstand is rente• verschuldigd; indien tot Handtekening: Handtekening: .$ 
incass<> wordt overgegaan, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de (additioMle aanvr) (aanvrager) ti 
houder. 

x 
j.

,; 

•de hoogte van rente is aan wijziging onderhevig; het geldende percentage wordttelkens 
opgegeven. wanneer een nieuwe Card of een verzamelrekening wordt toegezontlen. 
De additionele aanvm( a)g(st)er iJerklaartdoororukrtekrmins hoo{deüjk aan8prakeüjk te 
zijnjegens Diners Club Benelux NV. voor de met de additilJneiR Card gedane bestetiingrm. lf--------------------------.1 ;;;> 
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CAMPERSAFARI 
DOOR ZWO-AfRIKA 
"In de voetsporen der voortrekkers" 

24 daagse rondreis 

vanaf 342Sï 
U vliegt per comfortabele 
SAL Boeing 7 4 7 van 
Amsterdam naar 
johannesburg. Met de 
214 persoons VW Kam
peerbus maakt U onder 
Nederlandse leiding een 
3500 km lange rondreis. 
De feisroute voert door 
TransvaaL het Krugerpark. 
Swaziland, Zoeloeland 
met het wildreservaat 
Hlttl'liuwe naar Durban 
aan de Indische Oceaan. 
Vervolgens rijdt U door de 
Drakensbergen terug naar 
johannesburg. 

r-------------------------------------1 
I BON Invullen en in ~efrankeerde envelop zenden naar, 
: R.otundatours.Meerstraat 22, 7815 XG Emmen. 
1 Telefoon 05910 · 16400. 

l Stuurt U mij het reisprogramma 

l naam: ------------------------------------
1 
I adres: 
I 

l postcode en plaats: -------------------------
~-------------------------------------~ 

Aan iedereen die een ziektekosten
verzekering met een uitsluiting 
van bepaalde ziekten of gebreken 
heeft. 

De "O.O.M." accepteert iedereen, ongeacht gezond
heidstoestand, leeftijd of woonplaats. En dat zonder 
die uitsluiting! 

Vraag Uw assurantie-adviseur naar de "O.O.M."
ziektekostenverzekering of zend de antwoordcoupon 
op. 

0 VL 's-Gravenh~-, 
~A 250 -- " mmer2"""· -- 11 " 

j>.nt\11100:!,:!'!.- - - -:::rzekeno9 \ 
- - at e over t.lektekoste . . . . . . . \ 

Stuur 11"11 ,ntorrn ' . • . . • . 
.... 

Naam . . . \ 

:::ode eo · · . . ... · · · · · '>P 
woonplaats . . . . ----7~ 

... ········· --- sV.P-
Tolotooo"'· . --- o"'LEi"TERS . 

-- BL " ---
Onderlinge Ziektekostenverzekering-Maatschappij U .A. 
Scheveningseweg 9, 2517 KS Den Haag, telefoon 070- 624011. 

UNIEKE WANDELVAKANTIE 
IN HET WALLIS (ZW.) 
Les Marécottes: voor liefhebbers van bergen, zon en zuive
re lucht en veel rust. In ons comfortabele chalet-hotel 
( 1100 m) bieden wij u persoonlijke benadering, uitsteken
de keuken en wijnen, verblijfs- en speelruimten, groot 
overdekt zwembad, sauna en huisbioscoop. Veel mogelijk
heden voor uitstapjes. Trein- en goede wegverbinding. 

Tot eind oktober: wandelweken (7 nachten, halfpen
sion) van Fr. 476,- tot 609,-. Korting voor kinderen. Op 
ouderkamer tot 6 jaar gratis. Ski-arrangementen voor 
winter. Ook verhuur chalets en appartementen. 

Eig.: Elly en Jan Mol HO~ **** 
lid Club kindervriendelijke CA ·ff ·fT~· ·;r 
hotels J .UX UI.V,cWUt.f 

CH- 1923 Les Marecottes (Wallis) 
Tel.: 094126- 81547 

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 

GEMEENTELIJK INTERNAAT . 
TER APEL 

( 15 km van Emmen) 

Enig gemeentelijk internaat in Nederland. 
Capaciteit 54 jongens en meisjes. 
ledere leerling heeft een eigen kamer. 
Intensieve individuele studiebegeleiding. 
Opleidingsmogelijkheden: alle vormen van onderwijs. 
Zeer goede examenresultaten in 1981 ( 100% geslaagden). 
Thans weer gelegenheid tot aanmelding van nieuwe leer
lingen voor het schooljaar 1982/1983. 

Inlichtingen en prospectus bij de directie, Sellingerstraat 75, 
9561 TA Ter Apel. Tel.: 05995 - 1642. 

SPECIALE AANBIEDING 
VOOR ONZE WO-VRIENDEN 

12 flessen Chäteau Lauretan 1980 A.C. Bordeaux blanc sec, 
Cordier 

of 

12 flessen Dom. deCave Neuve 1978 V.D.O.S.- Corbières 
rouge, gouden medaille Parijs en Mácon 

/95,--franco huis 

Wijnkoperij van Tetering B.V., 
Zomerzorgerlaan 26-2061 CX Bloemendaal. 
Telefoon 023- 257739. 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een lijdslip 

,,~~; dal 'I u schikt. ,~. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 

gesitueerd in unieke woongebieden: Kleinere percelen voor lagere 
bungalowparken nabij winkelcentra en prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 

Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan is al niet meer 

alle denkbare voorzieningen. bon in voor meer informatie. Het is nu 
Zoals Pine Ridge. de moeite waard om zich te verzekeren 
Reserveer alvast één van van een plezierig verblijf in Florida. 

de mooiste plekjes. • 
Of u nu of in een The Deltona Corporaflon 

ongewoon. later stadturn van uw bunga- . . . . 
The Deltona Corpora !ion- een low in Floridawilt gaan 3250 SW Th1rd Avenue, Mam, Flonda 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast. 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor- r---------------------, 
varianten. Van bescheiden afmetingen de lig bouwgrond te kopen I Name.. Neth. A I . 1 1631 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond Add I 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg- I ress 1 
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. · 1 City . . ... Country: Holland 1 

( )btain thc l'roperty Report required by Federallaw and rmd it !Jefore signing ilnyth.ii,'g. @ Ll Telephone (business) (home) ............................ I 
No Federal agency has Judged thf ments or value, 1f any, of th1s property. AD lH226 ()PI'(lRru.,,r. --------------------- ..J 

Richard Ellis 

International Proparty Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020- 262691 

rand•d bewaking bv 

andreas schelfhoutstraat 48 
1058 HV amsterdam 
telefoon 020-17 36 22 

lid van de vereniging 
van particuliere 
beveiligingsorganisaties 

bedrijfsbewaking 
portiersdiensten 
stilalarm 
nachtcontrole 
scheepsbewaking 
brandwachten 
winkelsurveillance 
mobiele surveillance 
surveillance met honden 
koeriersdiensten 
receptionisten 

HAWAII 
17 dagen vanaf/2.800,

lnclusief retourvlucht 
Amsterdam-Honolulu en 

Hotelaccommodatie. 
Inlichtingen: 

( •• ,) 
South PacHic Tours 

HOTEL CORPORATION 
OF THE PACIFIC 

* ~olra 
~rlines 

ORANJE NASSAULAAN 55 
1075 AK AMSTERDAM 

TEL. 020- 644693* TELEX 15741 CSP-NL 
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EXCLUSIEF 

CANVASVERKOOPCENTRUM 
Prinsengr. 158 - Tel. 020 - 266992 
1 016 HA T.o. Westertoren, Amsterdam 

130 Soorten canvas, voor bootkappen, autohoezen, caravanten
ten. Lichtgewichtdoek voor trektenten. Zonschermdoek van 120 
cm tot 270 cm breed. Balkonbespanningstof ± 80 cm breed kant 
en klaar met ringen en koord. Stoelloper 40 cm br. in wel 20 des
sins. Fietstassen, schoudertassen, weekendbags, boodschap
pentassen, alles echt zeilmakerswerk. 

Nog nooit bij Switzer geweest? 
Kom nou. 

PETER KORF DE GIDTS 
ANTIQUAIR 

• Antiek glas 

• Maçonniek Glas 

• Antiquiteiten 

Kerkstraat 142 (spiegelkwartierl, Amsterdam 
Telefoon 020 - 252625 

9ueen 
SIZ8 damesmode 

specialiteit - alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 t/m 62 

9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 Telef. 050- 180126 

Christiaan van der Klaauw 
In het Friese dorpje Joure herleeft de tijd van rond 
1750, toen Jouster klokkenmakers de Friese stoel
klok bouwden. Christiaan van der Klaauw is een 
klokkenmaker, die op dezelfde ambachtelijke wijze 
zijn stoelklokken bouwt. Een unieke klok is bijvoor
beeld de carillon-kalender klok, waarop u kunt waar
nemen de zonnestand met meelopende horizon en de 
maanstand in bolvorm. Deze klok speelt 3 melo
dieën op 6 bellen. U kunt op deze klok inschrijven 
voor de maand november (okt. is volgeboekt). 

Inl.: p.b. 119, 8500 AC Joure of Kruisstraat 5, tel. 
05138- 4390. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 
Een jong, uniek kleermakersbedrijf, dat voortbouwt op de tradities van Gronin
gen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. 
Het bedrijf bestond op 1 april jl. 6 maanden en is trots dat het in deze korte tijd 
zeer tevreden klanten heeft gekregen in alle provinciën in Nederland. 
Indien u dat wenst. en waar dat uitdrukkelijk toegestaan is door klanten van Ate
lier 7, kunt u referenties krijgen uit uw omgeving. 
Eén telefoontje (050 - 185186) naar Atelier 7 is voldoende om één van de 
kleermakers, waar ook in Nederland, geheel vrijblijvend, naar u toe te laten ko
men. Hij bespreekt met u dan de wensen wat betreft de stof, het model en uw 
speciale wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te 
voelen. Pas dan besluit u of u een costuum laat maken. 
Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste stoffen
collectie in Nederland. 

Atelier 7. Spilsluizen 5, Groningen 
Tel. 050-185186 

Inleveren? Jazeker! 
Uw oude goud kunt u in veel gevallen tot een geheel nieuw sieraad Ia
ten verwerken bij Rob Sipkes Edelsmid in Haarlem. Maar ook zonder 
dat de gevoelswaarde van een dierbaar bezit verloren gaat, kunnen 
vaardige handen het tot nieuwe glans brengen. Speciaal van uw oude 
trouwringen kunnen bekwame edelsmeden een ontwerp maken en 
daarbij tot ongedacht mooie creaties komen. Natuurlijk kunt u ook 
met uw eigen idee of ontwerp bij deze échte ambachtslieden terecht. 
Van edele materialen worden dan zéér persoonlijke sieraden gesmeed. 
U vindt Rob Sipkes en zijn medewerkers in 't hart van Haarlem, bij 
de Oude St. Bavo en de Grote Markt. 

ROB SIPKES EDELSMID 
Warmoesstraat 2, Haarlem, 023 - 324309 
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oe 
om juist nó te lezen: 

janpen . .I; 

kijk,~ell··· 
"~rk m !!,tld , 

Ontwikkelingsfasen 
van het kapitalisme 

Inflatie 
De c)èse Vclrl ti2werc:!da·:cnJn 11: 

J. ATrev~thick 

.JtJ.IJL .. i .. 4' 

Valutabeheer 
L.A. Soenen 
Behandeling van de voornaamste 
aspecten van het valuta beheer. 
Naast de basisprincipes speciale 
aandacht voor het valutarisico. 
waarmee internationale bedrij
ven veelvuldig worden gecon
fronteerd. De auteur is ver
bonden aan de afdeling Bedrijfs
kunde van de Technische 
Hogeschool Eindhoven. 
Aula Paperback 59. 184 blz. 
f20,-

Kijk, economie 
JanPen 
Uniek bol)k over geld. welvaart 
nivellerinÇJ en inflatie. met het 
accent op de menselijke kant van 
de econumie. Achterin een klein 
economrsch woordenboek voor 
krantenlezers 
De auteur rs hoogleraar aan de 
Rijksunivmsiteit te Groningen. 
Naast ZIJn wetenschappelijke 
publicaties schrijft hij artikelen en 
boeken voor een breed publiek 
Gebonden. gelllustreerd. 160 blz. 

f37,50 

300.64.21 © 1982 INTRES mtern reclamebureau spectrurn 

J.A. Trevithick voorwoord: 
J.Pen 
Leidraad bij het bestuderen van 
dit actuele vraagstuk. De inflatie 
wordt op drie manieren ver
klaard: via de monetaire. de 
Keynesiaanse en de spiraal
theorie. De auteur is Fellow op 
King's College te Cambridge. 
Achterin een appendix met infla
tiecijfers vanaf 1975. noten, litera
tuurlijst en register. 
Aula 699.166 blz. 
f16,50 

Ontwikkelingsfasen 
van het kapitalisme 
Angus Maddison 
Vergelijkend onderzoek van de 
economische groei en het 
conjunctuurverloop sinds 1820 in 
zestien moderne kapitalistische 
landen. Met uitgebreid statistisch 
appendix en een grote hoeveel
heid kwantitatieve macro
economische gegevens. 
De auteur is hoogleraar aan de 
faculteit der Economische 
Wetenschappen van de Rijks
universiteit te Groningen. 
Aula Paperback. 334 blz. 
f39,50 

Uitgaven van Het Spectmm 
Verkrijgbaar bij de boekhandel 



UITGEVERIJ T. WEVER B.V. 

NIEUWE VESTINGBOUW 
Op een natte of lage Horisont; 

Welke op drieerleye manieren getoont wordt in 't 
Fortificeren der binnengroote van de 
FRANSCHE ROYALE SES-HOEK 

en 
GEDENKSCHRIFT MENNO BARON VAN COEHOORN 

Twee facsimile-uitgaven met betrekking tot de 
vermaarde vest:ingbouwkundige. 

Menno baron van Coehoorn ( 1641-1704) 
neemt in de ontwikkeling van de vesting
houwkunde in Nederland en zelfs in Europa 
een markante plaats in. Gedurende de laat
ste tientallen jaren van de zeventiende eeuw 
heeft de militaire strateeg door ontwerp en 
houw van vele vestingen en andere elemen
ten in het Nederlandse verdedigingsstclsel 
grote betekenis gehad. De sporen van zijn 
werken zijn- hoc verstopt ook onder nieuwe 
gehruiksstructurcn - nog overal in Neder
land en de aangrenzende gebieden te ont
dekken. 

De Nieuwe Vestingbouw op een natte of lage 
horisont is Menno van Cochoorns belang
rijkste tractaat: een ver ontwikkelde theorie 
die gebaseerd is op een brede praktische 
ervaring. Het Gedenkschrift is de vroegst 
gepubliceerde levensbeschrijving van Men
no.geschreven dooreen latere collega. Nico
laas Ypeij. die vestinghouwkunde doceerde 
aan een van Nederlands hogescholen. 

----------lfO -----. 

Zend mij de volgende bocken rechtstreeks/ 
via boekhandel*-------------

ex. De Nieuwe Vestingbouw. gebonden in kunst
leer tegen voorintekenprijs .I 145.-

cx. De Nieuwe Vestingbouw. gebonden in leder 
tegen de voorintekenprijs f 445.-

ex. (îedenkschrift voor/I).- per stuk. 
Intekenaren op Ik Nieuwe Vestinghouw ont
vangen het gedenkschrift gratis. 

Betalingvindt plaats na ont\angst \an het bestelde. in5 
maandelijkse termijnen van resp . ./ .\0.- of/ 'JO.-. * 
*doorhalen wat u niet wenst. 

Naam:----------------
Straat: ________________ _ 

Postcode: ______________ _ 

Plaats: _______________ _ 

Bankrekening- of gironummer:--------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

De Nieuwe Vestingbouw is voorzien van een 
inleiding. geschreven door de voorzitter van 
de Stichting Menno van Coehoorn. de heer 
J. Sneep. Deze inleiding biedt een terugblik 
op leven en werken van Coehoorn. De heer 
Sneep geeft daarin ook een beknopt over
zich van de politiek-militaire situatie in 
Cochoorns dagen en een uiteenzetting van 
het belang in die situatie van de Nieuwe 
Vestingbouw. 

De heruitgave wordt gebracht op het origi
nele formaat van 20 x 2S cm. wordt gedrukt 
op speciaal vervaardigd gevergeerd papier 
en gebonden in kunstleer. Een klein deel 
ervan is in leder gebonden. 
De uitgave kost bij voor-intekeningf 145,-. 
De lederen uitgave kost f 445,-. 
Betaling in vijfmaandelijkse termijnen (van 
f 30,- resp. f 90,-) is mogelijk. 

Het 'Gedenkschrift' telt 92 pagina's en kost 
f 15.-. 
Intekenaren op de 'Nieuwe Vestingbouw· 
ontvangen het 'Gedenkschrift' gratis. 

De werken zijn niet alleen van krijgshisto
risch belang. maar zullen voor de geïnteres
seerden in historische geografie. in de ge
schiedenis van de stedehouw. in levensbe
schrijvingen en veel andere gebieden van 
grote waarde zijn. Het fraaie plaatwerk en de 
soms nauwelijks hekende illustraties zullen 
het genoegen van het kennisnemen van de 
intrigerende stof niet weinig verhogen. Het 
zijn hronnenpuhlikaties van formaat. 

U kunt ze bestellen d.m.v. nevenstaande BON. 
Zendt die vandaag nog aan uw boekhandel of 
(in open envelop zonder postzegel) aan: 
Uitgeverij T. Wever b.v., Antwoordnummer 5, 
8800 YB Franeker. 
U kunt natuurlijk ook telefonisch bestellen. 

T. Wever b.v., postbus 59, 8800 AB Franeker Telefoon 05170-3147 
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EXCLUSIEF 
OOCUME.-..1' #\TIËCE.NTRUM_ 
NEDERLANDSE POUIIËKE 

PARTIJEN 

CANVASVERKOOPCENTRUM 
Prinsengr. 158 -Tel. 020- 266992 
1016 HA T.o. Westertoren, Amsterdam 

130 Soorten canvas, voor bootkappen, autohoezen, caravanten
ten. Lichtgewichtdoek voor trektenten. Zonschermdoek van 120 
cm tot 270 cm breed. Balkonbespanningstof ± 80 cm breed kant 
en klaar met ringen en koord. Stoelloper 40 cm br. in wel 20 des
sins. Fietstassen, schoudertassen, weekendbags, boodschap
pentassen, alles echt zeilmakerswerk. 

Nog nooit bij Switzer geweest? 
Kom nou. 

PETER KORF DE GIDTS 
ANTIQUAIR 

• Antiek glas 

• Maçonniek Glas 

• Antiquiteiten 

Kerkstraat 142 (spiegelkwartier), Amsterdam 
Telefoon 020 - 252625 

9ueen 
SIZ9 damesmode 

specialiteit - alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 t/m 62 

9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 Telef. 050- 180126 

Christiaan van der Klaauw 
In het Friese dorpje Joure herleeft de tijd van rond 
17 50, toen Jouster klokkenmakers de Friese stoel
klok bouwden. Chrisliaan van der K.laauw is een 
klokkenmaker, die op dezelfde ambachtelijke wijze 
zijn stoelklokken bouwt. Een unieke klok is bijvoor
beeld de carillon-kalenderklok, waarop u kunt waar
nemen de zonnestand met meelopende horizon en de 
maanstand in bolvorm. Deze klok speelt 3 melo
dieën op 6 bellen. U kunt op deze klok inschrijven 
voor de maand november (okt. is volgeboekt). 

Inl.: p.b. 119, 8500 AC Joure of Kruisstraat~. tel. 
05138 - 4390. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 

Een jong, uniek kleermakersbedrijf, dat voortbouwt op de tradities van Gronin
gen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. 
Het bedrijf bestond op 1 april jl. 6 maanden en is trots dat het in deze korte tijd 
zeer tevreden klanten heeft gekregen in alle provinciën in Nederland. 
Indien u dat wenst, en waar dat uitdrukkelijk toegestaan is door klanten van Ate
lier 7, kunt u referenties krijgen uit uw omgeving. 
Eén telefoontje (050 - 185186) naar Atelier 7 is voldoende om één van de 
kleermakers, waar ook in Nederland, geheel vrijblijvend, naar u toe te laten ko
men. Hij bespreekt met u dan de wensen wat betreft de stof. het model en uw 
speciale wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te 
voelen. Pas dan besluit u of u een costuum laat maken. 
Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste stoffen
collectie in Nederland. 

Atelier 7, Spilsluizen 5, Groningen 
Tel. 050 - 185186 

Inleveren? Jazeker! 
Uw oude goud kunt u in veel gevallen tot een geheel nieuw sieraad Ja
ten verwerken bij Rob Sipkes Edelsmid in Haarlem. Maar ook zonder 
dat de gevoelswaarde van een dierbaar bezit verloren gaat, kunnen 
vaardige handen het tot nieuwe glans brengen. Speciaal van uw oude 
trouwringen kunnen bekwame edelsmeden een ontwerp maken en 
daarbij tot ongedacht mooie creaties komen. Natuurlijk kunt u ook 
met uw eigen idee of ontwerp bij deze échte ambachtslieden terecht. 
Van edele materialen worden dan zéér persoonlijke sieraden gesmeed. 
U vindt Rob Sipkes en zijn medewerkers in 't hart van Haarlem, bij 
de Oude St. Bavo en de Grote Markt. 

ROB SIPKES EDELSMID 
Warmoesstraat 2, Haarlem, 023 - 324309 

GENIETEN VAN RUST EN SCHOONHEID IN HET 
NATUURPARK ZUID-LIMBURG 

het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas, Eifel en Ardennen. 
HOTEL-RESTAURANT "PEER BOOM" 
te EPEN (Z.-limb.) 
Dit kleine drie sterren-hotel staat be
kend om zijn persoonlijke verzorging en 
zeer goede keuken. De typische vrije 
sfeer en stijl maken uw verblijf tot een 
waar genot. Nieuwe zit-/slaapkamers 
met eigen badkamer met bad/douche 
en toilet radio, telefoon en weksys
teem. KI. t.v. en fietsen op verzoek. 

Voor de maanden augustus, september en oktober: van vrijdag-vrijdag f400,
p.p.; vrijdag-zondagf120,- p.p.; vrijdag-maandagf180,- p.p. (logies+ ontbijt+ 
diner). 
Reservering en folder: Hotel Peerboom, Wilhelminastr. 11, 6285 AS Epen (Z.
limb.). tel.: 04455- 2121. 
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

De heer J. A.M. Arendsen, Doetinchem I Atelier 7, Groningen I 
Hotel Aux Mille Etoiles, Suisse I Reisbureau BBI, Emmen I Res
taurant "Bistroquet", 's-Gravenhage I Modehuis Catigny, Eind
hoven I Cogh & Co B.V., Nijmegen I CP Air Canadian Pacific, 
Amsterdam I Van Dalen Bureau voor Publiciteit en voorlichting, 
Hillegom I Hotel Des Indes, Den Haag I Dujardin, Leerdam I 
Hotel Edenhof, Zwammerdam I Richard Ellis Int. Property Con
sultants, Amsterdam I Eurawoningen, Delden I In 't Silverhuys 
Juwelier Rikkoerts b.v., Schoonhoven I Judokwai-Velp, Velp I 
Christiaan v.d. Klaauw, Jo ure I Klein Oever, Balkbrug I Assuran
tiekantoor J. Kools, Heiloo I Peter de KorfGidts Antiquair, Am
sterdam I Maison Kuiper, Zeist I Olsman Ramen en Deuren, Vee
nendaal/ Onderlinge Ziektekosten ver. Mij U.A., Den Haag I Ho
tel Peerboom, Epen I Queen Size, Groningen I Rotundatours, 
Emmen I Rijko Handelsonderneming, Tilburg I Schram Bolnes, 
Ridderkerk I Rob Sipkes Edelsmid, Haarlem I Schuytvlot, 
Amersfoort I Switzer, Amsterdam I Zwembaden-techniek Taco
Plastic b.v., Veendam I Wijnkoperij van Tetering b.v., Bloemen
daal/ Mevr. P. van Tets, Amsterdam I T. J. Ziek, Sambeek 

Kies voor uw zomer- en wintersportvakantie 

HOTEL EDENHOF- Lenzerheide- (Zwitserland- 1.500 m) 

Nederl. direktie. Vraag inlichtingen, en ook naar onze 
12-p. busreizen. 

B. de Geus - Zwammerdam 
Tel. 01726- 15520; b.g.g. "De Watergeus''- Noorden, tel. 01724- 8398. 

presenteert haar volledig vernieuwde 
le restaurant 

wekelijks wisselende lunch- en 
dinermenu's vanaf/45,00 

Hotel des Indes 
Lange Voorhout 54-56/2514 EG DEN HAAG 

telefoon 070- 469553 

Vrijheiden 
Democratie 
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We zullen 
moeten 
knokken! 
We staan aan de vooravond van de laatste campagne dit jaar. Tot nu toe 
was het "proeven" te water en te land. Vanaf de 28-ste augustus zullen we 
keihard en serieus moeten gaan werken om het beste resultaat te bereiken. 
Hoewel uit diverse steekproeven blijkt dat we de wind mee hebben, is het on
mogelijk tot een bevredigende stembusuitslag te komen zonder daarvoor te 
knokken. We zullen eenfelle campagne voeren. Sportief, zoals onze stijl is, 
maar wél doelgericht. 
Voor ons is een extra aantasting van de AOW onaanvaardbaar. 
Het gaat om de mensen die na de oorlog ons land met hard werken uit het 
slop hebben gehaald en die keihard hebben gewerkt. De VVD wenst dat zij 
- terecht- van hun oudedag kunnen genieten en dat zij niet in een afdankpo
sitie komen. Een uiterste inspanning van iedereen is daarvoor noodzake
lijk. De Tweede-Kamerfractie zal aan de zekerstelling van de AOW alles 
doen wat in haar vermogen ligt. 
Datzelfde geldt voor de bestrijding van de werkloosheid, met een zwaar ac
cent op de jeugdwerkloosheid. We moeten de jongeren weer kunnen motive
ren en dat kan alleen door hen weer werk te bieden. Daartoe zal veel ster
ker moeten worden gewerkt aan het gezondmaken van onze economie, aan 
steun aan ons bedrijfsleven. 
Tegen alle werkers in onze partij zou ik willen zeggen. We hebben het tij 
mee, maar we zijn er nog niet. We zullen ons tot het uiterste moeten inspan
nen om een goed verkiezingsresultaat te behalerz. Ik heb alle vertrouwen in 
uw inzet en ik doe voor één keer een dringend beroep op de niet-actieve le
den om de groep altijd-actieven tijdens deze campagne te steunen. Samen 
kunnen we veel! 
Hoezeer u mee leeft, blijkt al uit de jinancië7e actie, die een groot succes 
aan het worden is. Daardoor wordt het mogelijk een goede campagne te 
voeren. Ik reken op uw aller steun. U kunt vertrouwen op onze totale inzet. 

Ed Nijpels 
·varkiezingsstart in .,De Flint" op 28 aug. begint om 14.00 uur. 
De zaal is vanaf 13.00 uur geope,nd. , 



Achter de Tweede-Kamer
op-wielen nog een kort overleg 
onder een "plastic" Ed Nijpels, Gerlof 
Boosman en Hugo Dittmar 

Jingles 
In het verleden is er veel vraag 
geweest naar cassettes met 
VVD-promotiejingles en muziek 
ter ondersteuning van 
verkiezingsactiviteiten. 
Professionele muziekcassettes, 
met de nieuwste VVD-jingles 
zijn telefonisch te bestellen bij de 
VVD-afdeling Amsterdam, tel. 
020-259900. 
De prijs per cassette isf 15,
(excl.f 2,50 verzendkosten). 

Gerlof Boosman: 

"Kans op méér dan 
dertig zetels" 
Hij is een soort campagnegraadmeter 
en tevens campagneleider: Oerlof 
Boosman. Vorigjaar bij de 
Kamerverkiezingen wat witjes- nou ja, 
't wás mei -nu gebruind en met voor 
omstanders iets te veel aan energie. 
Zijn vakantie schoot er halfbij in, die 
van Hugo Dittmar helemaal. Maar ze 
zijn samen bezig in een tempo datje 
soms denkt: "Jongens, stop even! 
Ho!!!" 
Probeer Oerlof eens te bellen, of nee, 
probeer het maar niet, bij hem thuis 
moeten ze knetter worden van die 
telefoon, die met gemak drie uur 
aaneen in gesprek staat. Tracht Hugo 
te pakken te krijgen, die steeds méér 
weg krijgt van een permanent 
uitvliegende postduifvan drukkerij 
naar reclamebureau. 
Beiden lopen met zo'n blik in de ogen 
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van het "witte konijn uit Alice-in
Wonderland" dat steeds maar roept: 
"Alles is te laat, te Iáát! !" 
Boosman, de teksten- en ideeënman, en 
Dittmar, het contactpunt tussen 
drukkerijen, reclame, propagandisten 
én budgetbewaker, ze trekken weer 
samen op. De kongsi tussen 
Koninginnegracht en Kamer is weer 
hecht. 
Terwijl de officiële campagne voor het 
merendeel der landelijke 
propagandisten pas start op 28 
augustus zijn er de laatste twee 
maanden intern bergen werk verzet. 
OerlofBoosman: "Ik verwacht dat 
iedereen fris van vakantie is 
teruggekomen en nu bereid is om vanaf 
28 augustus zich tien dagen te pletter te 
werken. Nog nooit in de geschiedenis 
van de VVD is de kans om over de 



dertig zetels te springen zó groot 
geweest. Ik hoop dat elke VVD-er met 
het hart op de goeie plaats daaraan wil 
meewerken." 

Vreemd 

Gerlof Boosman noemt deze 
campagne: een beetje vreemd. "We 
proberen elke campagne van te 
voren met volledige inspraak van de 
propagandiste~ te regelen. Ditmaal 
móest het door de zeer korte 
voorbereidingstijd en de 
vakantieperiode wat centralistischer, 
maar we hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de ervaringen die men ons 
uit het veld (duidelijk datje socioloog 
bent, Gerlot) stuurde. De geestdrift in 
het land heeft ons bijzonder getroffen. 

.ttfió'~~rw 

28 august~s: :-Ee camp. agne~ta· .. ~-itt:Pe Flint~ Am~foo~. Aanv~ .. ~ ~.~;9t}···:· .. ·• .. • .. ~.·. 
;. ' • ~et deze afwisselende marurestatie beginnen we onze zeer;. q· 

rw'verkiezingsstrij(!: . · . ' . .. .: ~ 
8 september: 19.00 uur: Verkiezingsuitslagavond in Den Bosch. AUoV:Vf)-\y 

ers zijn van harte welkom. · · · · 

-:t·'?ot< -"-· .~ I . - . 

Radio-en t.v.-jllogrtim:ma's rond de: VVD 
Radio: 26 augtistÎ:ls, H'sumll: 18.20-
T.V.: 27 augustus, Ned. 1: 21.55-22.05 
1\adio: , :28 august~:" Info ma:~ kt vlrl,l 
Radio: 31 augustus, H'surn III: ·rs.03-1 
Televisie: Remmers ontmoet Nijpels 

ongeveer 40 minuten·rond de 
T.V.: 2 september, Ned. n: 19.42·~ 19.5 
T.V.:. 4 sept. Debat partijvoorzitters (NC 
Radio: 7 september 15.30- 17.30 uur ( 
Televisie: 7 september, 21.20-23.00 

Van Meekeren. 

Bovendien zijn er een aantal afdelingen 
met uiterst originele 
campagnevondsten in de weer. Men 
wordt steeds vindingrijker." 
Een graadmeter voor het duo Boosman 
en Dittmar vormen de bestellingen van 
de huis-aan-huis-krant en de laatste 
nacht-actie. die medio augustus de 3 
miljoen al overschreden. Gerlof: "Dat 
is ongehoord veel. Veel meer dan vorig 
jaar. Dankzij de inzet van de Gracht en 
vooral van Hugo is alles ondanks de 
vakanties vlekkeloos verlopen. 
GerlofBoosman hoopt alle actief 

betrokkenen niet alleen op 28 augustus 
in De Flint te zien, maar ook op 8 
september in het Casino in Den Bosch. 
"Dat moet een happening worden die 
met gouden letters in de annalen van de 
partij kan worden bijgeschreven. En 
dat kán, als iedereen zich nu maar 
volledig voor deze korte campagne 
inzet." Reny Dijkman 

(tekst en foto) 

Zeer goede ziektekostenverzekering! ! ! 
Welke volledig dekt: 
Specialist, ziekenhuis, huisarts, apotheker, fysiotherapie, psychiatrie, 
"alternatieve en preventieve geneeskunde", tandarts voor kinderen 
geb. na 31-12-'68 en gebitsregulatie. 

Jaarpremie op basis van 3e klasse: 

Aantal 
verzekerde 
gezinsleden 

Een pers. 

Twee pers. 

Drie pers. 

Vier pers. 

premie 
eigen ris. 

premie 
eigen ris. 

premie 
eigen ris. 

premie 
eigen ris. 

jonger 
dan 
25 jr. 

f 490.-
f 750,-

f1150.-
f1000,-

f1550,-
f1125,-

f1990,-
f1125,-

De leeftijd van de man is bepalend. 

25 
t/m 
29 jr. 

f 570,-
f 875,-

f1260,-
f1125.-

f1690,-
f1250.-

f2170,-
f1250,-

30 
t/m 
34jr. 

35 
t/m 
39 jr. 

f 650,- f 690,-
f1000,- f1125,-

f1430,- f1460,-
f1250,- f1375,-

f1880,- f1950,-
f1375,- f1500,-

f2390,- f2480,-
f1375,- f1500,-

Na intreding geen verhoging i.v.m. ouder worden. 

BON 
Ondergetekende wenst vrijblijvend inlichtingen over deze ziektekos
tenverzekering: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ......................... , ..................................................................... . 

Telefoon: .......................................................... Leeftijd .................. jaar 

Nu verzekerd via: ...................................................................................... .. 

Stuur deze coupon in een open ongefrankeerde envelop aan: 

Kools B.V., 
Antwoordnummer 
1850 VB Heiloo. 

Of bel even op: 072-331878. 



Jan Krunmtngp· 
.,. -'r". ' 

/ 
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Partijraad binnen 
zes· uur door 250 
amendementen 

• urgenttellrogramma 

In het bewonderenswaardige 
tijdsbestek van nog geen zes uur heeft 
de partijraad van de VVD op zaterdag 
I 0 juli haar fiat gegeven aan het 
urgentieprogramma, waarmee onze 
partij de verkiezingen van 8 september 
ingaat. Er werden 250 amendementen 
behandeld. Ondanks de drukkende 
atmosfeer in de zaal van het Jaarbeurs
congrescentrum in Utrecht werd er met 
winters vuur gedebatteerd. De 
specialisten vochten voor elke 
millimeter tekst op hun specifieke 
terrein. Dat bracht voorzitter Jan 
Kamminga tot de uitspraak dat 
eigenlijk elke spreker zijn specialisme 
als het belangrijkste beschouwde. En 
dat mocht dan enig afkeurend 
gemompel achter het rookgordijn 
veroorzaken, erg ver bezijden de 
waarheid was die opmerking niet. 
Twee discussiepunten sprongen er op 
de bijeenkomst van de partijraad 
duidelijk uit. De kwestie van de aftrek 
van het onderhoud van de eigen woning 
en die van de plaatsing van 
kernwapens. 
Amendement 124 op het 
urgentieprogramma bepleitte de 
invoering van de aftrek van de 
onderhoudskosten voor de eigen 
woning. Een zaak die in het verleden al 
meerdere malen als wens naar voren is 
gebracht op bijeenkomsten van onze 
partij. Oud-minister Gijs van Aardenne 
bleek met de amendering in deze vorm 
niet zo ingenomen. Volgens hem zou 
hernieuwde invoering van een volledige 
aftrek van de onderhoudskosten een 
verhoging van het huurwaardeforfait 
tot gevolg hebben. "Degenen die in 
nieuwe huizen wonen zouden 
dientengevolge meer belasting gaan 
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betalen. De belastingdienst zou 
bovendien aanmerkelijk moeten 
worden uitgebreid en dat leidt weer tot 
meer bureaucratie," aldus Van 
Aardenne. Het tijdelijk beperken van 
de aftrekmogelijkheid tot groot 
onderhoud zou daarentegen naar zijn 
mening wellicht een stimulans kunnen 
betekenen voor de werkgelegenheid in 
de woningbouw. Juist nu is die 
stimulans - gezien de grote 
werkloosheid in die sector- dringend 
nodig. Vandaag het pleidooi van Van 
Aardenne om die aftrekbaarheid 
"tijdelijk" in te voeren. Bij stemming 
bleek een kleine meerderheid (27-22) 
voor dat compromis. 
Het Kamerlid Pol de Beer, 
woningbouwspecialist, bepleitte de 
invoering van de aftrekbaarheid zonder 
meer. 
De partijraad legde ook in het 
urgentieprogramma vast dat plaatsing 
van nieuwe kruisraketten in Nederland 
en andere Westeuropese landen 
gepaard zal moeten gaan met een 
drastische vermindering van het totale 
aantal kernwapens in West- en Oost
Europa. De partijraad sprak zich met 
nadruk uit tegen eenzijdige stappen op 
dit gebied. Verder moet de plaatsing 
atbankelijk zijn van het resultaat van 
de onderhandelingen tussen 
Amerikanen en Sowjet-Unie over de 
terugdringing van het aantal 
kernwapens. Secretaris buitenland Ton 
van Bernmelen had succes met zijn 
amendement, waarin de koppeling 
tussen de plaatsing van moderne 
raketten en de drastische vermindering 
van het totale aantal wordt 
voorgesteld. "West-Europa zou 
eventueel het initiatiefkunnen nemen 



tot de afstoting van al verouderde 
kernwapens zonder het bestaande 
Sowjet -overwicht hierin te vergroten. 
De moderne raketten zijn immers 
kwalitatiefveel beter en trefzekerder 
dan de oude wapens," meende hij. 
De partijraad legde ook vast dat er in 
VVD-kring ernstig rekening zal 
worden gehouden met de opvattingen 
die de vredesbeweging over de 
bewapeningswedloop tot uitdrukking 
brengt. 
De VVD bepleit in haar 
urgentieprogramma een praktische en 
principiële herziening van het sociale 
verzekeringsstelsel. Het aantal mensen 
dat op die uitkeringen is aangewezen 
moet worden teruggeschroefd en 
fraude en misbruik moeten nu echt 
worden aangepakt. In het programma 
wordt een verlaging van het netto
niveau van circa vijfprocent 
voorgesteld. De AOW-uitkering moet 
worden ontzien. 
Op de partijraad deed woordvoerder 
Broekhuizen namens de 
arbeidsongeschikten in Noord-West
Friesland een beroep op de partijraad 
ook de uitkeringen voor WW-ers en 
WAO-ers te ontzien. "Zijn werklozen 
en arbeidsongeschikten al niet genoeg 
gestraft?" vroeg hij de vergadering. 
Politiek leider Ed Nijpels zei het een 
goede zaak te vinden dat dit punt ter 
discussie werd gebracht. "Het is 
makkelijk te praten over cijfertjes", zei 
hij, "maar daar gaan mensen achter 
schuil". 
"Onnodig snijden in de sociale 
zekerheid moeten we zoveel mogelijk 
voorkomen, maar we hebben bij 
voortduring gewaarschuwd voor het 
uit de pan rijzen van de kosten van ons 
stelsel van sociale zekerheid. Er valt 
niet te ontkomen aan ingrepen om de 
sociale zekerheid voor de toekomst 
veilig te stellen. Het klinkt populair om 
te stellen dat de koopkracht van de 
minima kan worden gehandhaafd. 
Maar grijpen we niet in, dan zal ons 
beleid nu sociaallij ken, maar in de 
toekomstjuist het tegendeel van sociaal 
blijken," aldus Nijpels. 
De partijraad nam verder in het 
urgentieprogramma op dat de hoogte 
van de kinderbijslaguitkering 

leeftijdsafhankelijk wordt gemaakt en 
dat de ziektekosten-uitkering moet 
worden bijgesteld. Er zullen een of twee 
wachtdagen moeten komen. Bovendien 
zal er premie moeten worden geheven 
over het ziektegeld. 
Voorzitter Jan Kamminga noemde de 
samenstelling van het 
urgentieprogramma "een 
noodprocedure". "Vorigjaar hebben 
we al een duidelijk en eerlijk 
programma samengesteld. Velen 
hebben zich afgevraagd of je- nu er 
nauwelijks eenjaar voorbijis-nu weer 
met een nieuw programma moet 
komen. Maar het was toch nodig tot 
actualisering te komen," stelde hij bij 
de opening van de partijraad. 

Nijpels: "Minister moet kunnen 
optreden bij ordeverstoringen" 

Tijdens zijn slotrede op de 
partijraadsvergadering in Utrecht 
bepleitte politiek leider Ed Nijpels dat 
de minister van binnenlandse zaken 
zich rechtstreeks moet kunnen mengen 
in de bestrijding van grote 
ordeverstoringen in gemeenten. "Met 
stomme verbazing heb ik gekeken naar 
de rellen rond het Stopera-terrein in 
Amsterdam. Ik heb me niet alleen 
verbaasd, maar ook geschaamd. De 
parlementaire democratie is geen 
statisch geheel, actiegroepen vormen 
een nuttige aanvulling, maar ze hebben 
zich te houden aan de regels van onze 
rechtsorde en de regels die ook voor 
andere burgers gelden. Aan de 
verdraagzaamheid van een liberaal 
komt een einde als de democratie 
geweld wordt aangedaan," aldus 
Nijpels. 
Hij vindt dan ook dat de minister van 
binnenlandse zaken meer 
bevoegdheden moet krijgen om bij 
ordeverstoringen zoals die rond de 
Stopera de burgemeester aanwijzingen 
te geven. De ontwerp-politiewet die 
minister De Ruiter Gustitie) en ex
minister Wiegel tijdens de 
kabinetsperiode Van Agt I indienden, 
bevat zo'n bepaling. Maar Nijpels zei te 
verwach.ten dat het nog wel even zal 
duren voordat het ontwerp zal worden 
verheven tot wet. 

Victor Hafkamp 

Volgens Nijpels heeft de VVD de 
afgelopen maanden een ware 
krachttoer verricht. "We hebben een 
goede kandidatenlijst en een 
urgentieprogramma vastgesteld. We 
staan klaar om te opereren als een grote 
fractie en we hebben bewindslieden in 
voorraad voor eventuele 
kabinetsdeelname. 
De partijraad toonde weer eens aan dat 
er in de VVD grote eensgezindheid 
heerst en dat men tot compromissen 
bereid is. De partij heeft weinig aan het 
vorige programma hoeven te 
veranderen." 
De komende formatie zal een snelle 
formatie moeten worden, vindt Nijpels. 
Als de partijen die het kabinet zullen 
vormen, het eens zijn over het te voeren 
beleid en over de aanpak van de 
problemen, dan kan de formatie vóór 
Prinsjesdag, de derde dinsdag van 
september, rond zijn. 
De VVD streeft naar een kort 
regeerakkoord. Geen detaillering en 
geen vage afspraken over de ingrepen, 
maar duidelijkheid over de vraag waar 
de beslissingen moeten worden 
genomen. "Verder willen wij ook de 
waarborg dat de partijen zich vierkant 
achter het beleid zullen opstellen. Er 
moet geen sprake meer zijn van een 
kleine minderheid die het functioneren 
van het kabinet bemoeilijkt." Aldus 
Nijpels met een duidelijke verwijzing 
naar het optreden van de CDA
loyalisten ten tijde van het eerste 
kabinet Van Agt. 
Nijpels waarschuwde voor de te 
gemakkelijke gedachte dat het kabinet 
CDA-VVD er al praktisch zit. De 
verkiezingen zijn pas op 8 september en 
het is verkeerd daarop te ver vooruit te 
lopen. 
"Er wordt door CDA-voorlieden 
gesuggereerd dat een stem op het CDA 
of de VVD garant staat voor hetzelfde 
beleid. Die suggestie is bij de vorige 
verkiezingen ook al eens gedaan, maar 
uiteindelijk werd de VVD toen buiten 
gesloten. De grootst mogelijke 
zekerheid voor een kabinet met de 
VVD is een stem op de VVD," aldus 
Nijpels. Hij besloot zijn rede met de 
leuze: "Een nieuwe man, een vaste 
koers". ~ 
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Heeft u al gestort? 

De lopende financiële actie voor onze campagne is een groot succes aan het 
worden. Veel meer leden hebben ditmaal gebruik gemaakt van de 
acceptgirokaart om deze zo beslissende campagne financieel te steunen. 
Mocht uw geweten gaan knagen omdat u nog niets hebt overgemaakt doordat 
de acceptgirokaart in bergen vakantiepost verloren is gegaan of gewoon 
doordat u haar kwijt bent geraakt, geen nood. Eén dezer dagen valt bij 
degenen, die nog niet hebben gereageerd, een nieuwe accept-girokaart in de 
bus. 
Als u alsnog uw steentje wilt bijdragen voor een "steengoeie" campagne kunt 
u dat nog makkelijk doen. 
U kunt natuurlijk ook zelf storten op giro 4000716 t.n.v. VVD-financiële actie, 
Koninginnegracht 57,2514 AE 's-Gravenhage. 
U kunt er van op aan dat uw geld met de grootste zorgvuldigheid wordt 
besteed. 
In het nummer van Vrijheid en Democratie van 21 september zullen wij de 
campagne-opbrengst publiceren. 

~ { Ï~ sanerenstKhting I 

KC-besturen opgelet! 

In de weekends van 18 en 19 september 
en van 9 en 10 oktober organiseert de 
Haya van Somerenstichting de 
jaarlijkse landelijke vormingscursus. 
De kosten voor de deelnemers 
bedragen/200,-; voor jongeren 
onder de 27 jaar/140,-. 
Elk KC-bestuur kan drie deelnemers/ 
deelneemsters laten inschrijven. Ook 
de Vrouwen in de VVD, de Nieuwe 
Kiezerswerkgroep, de JOVD en de 
LSVN kunnen elk drie afgevaardigden 
sturen. 
Hans van den Broek, adjunct
secretaris Vorming en Scholing, 
verwacht de opgave van de deelnemers 
voor 5 september op het Algemeen 
Secretariaat. Deze inschrijving moet 
gepaard gaan met een korte 
levensbeschrijving van de betrokkenen. 
Deze kadercursus is speciaal bestemd 
voor mensen die al in de VVD actief 
zijn in bestuurlijke zin en voor hen die 
al verschillende kadercursussen hebben 
gevolgd. 
De cursus zal worden geleid door het 
Tweede-Kamerlid Loek Hermans. 
Het centrale onderwerp is 
informatieverwerking, waarbij de 
cursisten niet alleen met de nieuwste 
mogelijkheden kennis kunnen maken, 
maar ook met het standpunt van de 
partij, van werkgevers en werknemers 
t.a.v. deze nieuwe ontwikkelingen. 
Zoals gebruikelijk krijgen de 
betrokkenen van te voren weer 
"huiswerk" gestuurd, zodat men zich 
voor aanvang van de cursus terdege 
kan oriënteren. Daarom is het van 
groot belang dat de Haya van 
Somerenstichting op 5 september in het 
bezit is van de broodnodige gegevens. 



"De commissie Wagner 11 
zet haar werkzaamheden voort'' 

door Kees Zwinkets 
oud-fractiemedewerker 

De commissie Wagner I 

Zoals bekend heeft de 
Adviescommissie inzake het 
industriebeleid ruim eenjaar geleden 
het rapport "Een nieuw industrieel 
élan" uitgebracht. In dit rapport zijn 
diverse aanbevelingen gedaan met het 
oog op het herstel van de zo 
noodzakelijke economische groei. Ik 
noem nog eens de belangrijkste 
conclusies, nl.: 
- het kiezen voor een 
tweesporenbeleid. Enerzijds gaat het 
om een behoorlijk sociaal-economisch 
beleid met een daarbij behorend 
industriebeleid. Anderzijds dient te 
worden gewerkt aan een 
herindustrialisatiebeleid, wat neerkomt 
op het benutten van kansen tengevolge 
van nieuwe technologieën. 
- het her-allokeren van consumptieve 
bestedingen naar investeringen. Die 
doelstelling vraagt om een beleid, 
gericht op kostenbeheersing. Binnen 

dat beleid staan dan centraal het 
stabiliseren van de collectieve 
lastendruk en het reduceren van het 
financieringstekort. 
- het baseren van 
loononderhandelingen op de 
economische realiteit, gepaard aan 
functionele en sectorale differentiatie. 
- het rekening houden met de 
concurrentiepositie van onze industrie 
binnen het energie- en milieubeleid. 
- het meer afstemmen van het 
onderwijs en research op de behoeften 
van het bedrijfsleven. Dit geldt ook 
voor het aankoopbeleid van de 
overheid. 
- het omzetten van het huidige 
steunbeleid in een stimuleringsbeleid. 
Steun aan bedrijven zonder perspectief 
moet beëindigd worden. In het kader 
van het stimuleringsbeleid past de 
toekomstige Maatschappij voor 
Industriële Projecten (MIP), die op 
commerciële basis risicodragend 
kapitaal beschikbaar zal stellen voor 
(grotere) nieuwe projecten. Tevens 
moeten fiscale stimulansen bedacht 
worden om meer risicodragend 
kapitaal beschikbaar te doen komen. 
- het saneren en duidelijk afbakenen 
van de vele steunregelingen. 

De commissie Wagner 11 

Met het uitbrengen van het rapport 
"Een nieuw industrieel élan" zijn de 
werkzaamheden van de commissie 
Wagner niet beëindigd. Integendeel, op 
26 februari jl. is door minister Terlouw 
de Tijdelijke Adviescommissie inzake 
de voortgang van het industriebeleid 
geïnstalleerd. In haar eerste verslag van 
werkzaamheden over de periode 
januari-juni 1982 heeft de gewijzigde 
commissie Wagner haar opvattingen 
kenbaar gemaakt ter zake van: 
- de loonvorming en de werking van de 
arbeidsmarkt 
- de fiscale lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven 
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- het aankoopbeleid van de overhèid 
- de herindustrialisatie, hetgeen omvat 
de oprichting van de MIP, het gericht 
stimuleren van activiteiten door de 
overheid, en het verbeteren van de 
interne organisatie van de overheid. 

Vervolgens is de commissie 
voornemens om rond de jaarwisseling 
opnieuw een overzicht van de verrichte 
werkzaamheden over de tweede helft 
van ditjaar te presenteren. Eind 1982 
zullen in dit tweede voortgangsrapport 
concrete aanbevelingen worden gedaan 
met betrekking tot o.a. het 
werkgelegenheidsbeleid, de 
energieprijzen, het technologiebeleid, 
de overheidsinvesteringen en de 
problemen rondom vergunningen. 
Tevens zal in het te verwachten rapport 
een agenda van nieuwe activiteiten 
worden opgenomen. Prioriteit hebben 
het exportbeleid, het acquisitiebeleid, 
het milieubeleid en het onderwijs- en 
scholingsbeleid. Kortom, de commissie 
Wagner is vastberaden om de in haar 
eerste rappm;t opgenomen 
aanbevelingen nader uit te werken. Dit 
met het oog op het van de grond krijgen 
van de noodzakelijke veranderingen. 

In haar eerste voortgangsrapport heeft 
de commissie Wagner belangrijke 
opmerkingen gemaakt over de 
loonvorming, het functioneren van de 
arbeidsmarkt en de herindustrialisatie. 
Hieronder worden dan ook de 
belangrijkste conclusies binnen de drie 
genoemde beleidsterreinen vermeld. 

De loonvorming en het 
functioneren van de arbeidsmarkt 

De nadelen van het overheidsingrijpen 
manifesteren zich in toenemende mate. 
Het algemene karakter van de 
loonmaatregelen leidt tot een verdere 
verstarring van de beloningsstructuur 
en belemmert de gewenste vergroting 
van differentiatie en flexibiliteit. 



Daarnaast heeft het overheidsingrijpen 
door loonmaatregelen tot gevolg dat de 
sociale partners hun eigen 
verantwoordelijkheid naar de 
achtergrond verschuiven. Tevens dient 
opgemerkt te worden dat de 
vakbeweging tengevolge van het 
systeem van automatische 
prijscompensatie bijzonder weinig 
ruimte heeft om daarboven in de 
loononderhandelingen nog resultaten 
te boeken. 

Bovenbeschreven nadelen én de 
situatie elders in Europa sterken de 
commissie Wagner in haar opvatting 
dat de onderhandelingen tussen 
werkgevers en werknemers vrij moeten 
zijn. Het kunnen hanteren van dit 
uitgangspunt noodzaakt tot het creëren 
van een aantal basisvoorwaarden. 

Allereerst zullen de belemmeringen en 
verstarringen op de arbeidsmarkt (met 
name de lange en kostbare 
ontslagprocedures) weggenomen 
moeten worden. Daarnaast wordt 
gepleit voor het uitsluiten van de 
mechanisch werkende 
indexeringsela usules en de koppelingen 
bij de loon- en inkomensvorming. 

Het realiseren van het uitgangspunt 
van vrijere loonvorming en de daarbij 
passende voorwaarden noodzaken tot 
concrete beleidsombuigingen. 
Interessant zijn met name de 
aanbevelingen van de commissie 
terzake van een eigenbelonings-en 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor 
ambtenaren en trendvolgers. 

Voorgesteld wordt om het 
beloningsbeleid voor ambtenaren en 
trendvolgers afte stemmen op de 
vraag- en aanbodverhoudingen op de 
arbeidsmarkt. Op de tweede plaats 
vermeld ik de suggestie om de 
ontwikkeling van het minimumloon 
aan die van de minimum-uitkering van 
niet-actieven beleidsmatig in plaats van 
rekenkundig te relateren. 

Herindustrialisatie 

De laatste twee jaarverslagen van de 
Nederlandse Middenstandsbank en het 
rapport van de commissie Twaalfhoven 
manifesteren de noodzaak van nieuwe 
ondernemingen in de marktsector. De 
bestaande bedrijven hebben in de 
periode 1978-1980 per saldo slechts 
23.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. 
140.000 banen kwamen erbij, terwijl 
117.000 arbeidsplaatsen verdwenen. 
Daarentegen konden in dezelfde 
periode 119.000 werkzoekenden 
terecht in de 40.000 nieuwe 
ondernemingen! De commissie 
Twaalfhoven merkt zelfs op dat 50 % 
van alle nieuwe arbeidsplaatsen voor 
rekening komt van nieuwe 
ondernemingen. 
Uit bovenstaande gegevens vloeit voort 
dat de commissie Wagner vraagt om 
het creëren van extra fiscale faciliteiten 
ten behoeve van startende 
ondernemingen. Particuliere en 
institutionele beleggers kunnen worden 
gestimuleerd om gelden beschikbaar te 
stellen voor de financiering van kleine 
en middelgrote ondernemingen. 
Belangrijke aanbevelingen zijn dan ook 
het optrekken van de beperkte huidige 
dividendvrijstelling en het fiscaal 
aftrekbaar maken van de aanschafvan 
aandelen in de zgn. 
participatiemaatschappij en. Deze 
"ppm's" stellen financieringsmiddelen 
beschikbaar aan startende 
ondernemingen. 

Niet alleen de belegger, maar ook de 
ondernemer zelf dient faciliteiten 
gepresenteerd te worden. Een algemene 
fiscale lastenverlichting voor het gehele 
bedrijfsleven is dringend gewenst. De 
commissie Wagner prefereert een 
verhoging van de vermogensaftrek met 
betrekking tot de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting boven een 
verlaging van de 
vennootschapsbelasting. Het tweede 

alternatiefwordt afgewezen na 
inventarisatie van een aantal bezwaren 
daartegen. De commissie vreest o.a. 
voor een vlucht in de bv-vorm, indien 
gekozen zou worden voor een 
verlaging van de 
vennootschapsbelasting. Bovendien 
kan een verhoging van de 
vermogensaftrek stimuleren tot het 
vormen van eigen vermogen in de 
onderneming. 

Het vertalen van de aanbevelingen 
in concreet beleid 

De commissie Wagner merkt in haar 
voortgangsrapport op dat de continue 
kabinetscrisis van het afgelopenjaar 
niet heeft bijgedragen tot een 
slagvaardig beleid. Van de gedane 
voorstellen in de eerste 2 rapporten is 
tot nu toe maar weinig gerealiseerd. Ik 
noem het buiten werking stellen van de 
SIR, het verlagen van de energieprijzen 
voor het bedrijfsleven, het stimuleren 
van het beschikbaar stellen van 
risicodragend kapitaal en het het 
verhogen van de vermogensaftrek. 

Kortom, er moet nog veel meer 
gebeuren, alvorens met succes de 
afbraak van de marktsector kan 
worden tegengegaan. De schrikbarend 
stijgende werkloosheid en het snel 
oplopende financieringstekort leiden 
maar tot één conclusie: er is geen tijd 
meer voor politieke besluiteloosheid. 
Een volgend kabinet zal met zeer grote 
voortvarendheid en eensgezindheid 
moeten werken aan de vertaling van de 
voorstellen van de commissie Wagner 
in concreet beleid. De VVD
fractieleider en andere VVD
woordvoerders binnen en buiten het 
parlement hebben daarover geen 
misverstand laten bestaan. Alle 
inspanningen dienen gericht te worden 
op het herstel van het Nederlands 
bedrijfsleven. En die keuze noodzaakt 
tot een krachtig sociaal-economisch 



beleid én een slagvaardig 
industriebeleid. 

Niet alleen politici, maar ook de sociale 
partners en het ambtelijk apparaat 
zullen zich tot het uiterste moeten 
inspannen om de huidige 
belemmeringen en verstarringen weg te 
nemen. De commissie Wagner richt 
zich met haar aanbevelingen dan ook 
terecht tot de werkgevers- en 

werknemersorganisaties. Ondernemers 
en vakbeweging zullen gezamenlijk 
inhoud moeten geven aan het gewenste 
beleid. Daarnaast zal de reorganisatie 
van departementen, etc. op korte 
termijn gestart moeten worden. De 
aanbevelingen van de commissie 
Vonhoffzijn reeds te lang in de ijskast 
blijven liggen. Duidelijk mag zijn dat 
met de huidige verkokerde en verstarde 
overheidslichamen veelal geen 
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kamercentra e-

effectieve en efficiënte invulling van de 
aanbevelingen van de commissie 
Wagner kan worden gerealiseerd. Het 
gaat niet alleen om het kiezen van de 
juiste uitgangspunten voor het te 
voeren beleid conform Wagner. Het 
gekozen beleid kan slechts gestalte 
worden gegeven met behulp van een 
goed functionerend overheidsapparaat. 

h toog gericht op 
"We houden ~ zu\\en een "VVD-
zwitserland e Limburg en 
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Toen in het prille begin van de 1 9e eeuw 
de Britten Kopenhagen aanvielen, 
stuurde Napoleon Spaanse troepen om 
de Denen onder dit geweld bij te staan. 
Misschien zou dit een verklaring 
kunnen zijn voor hetfeit dat niet alle 
Denen Vikingblond zijn! NietsJorgen 
Haagerup heeft het niet uitgespit, maar 
hij geeft het zelf aan als een eventuele 
oorzaak van zijn donker haar en 
diepbruine ogen. Want een echte Deen 
is hij, Ni els, liberaallid van het 
Europees Parlement. Eerste 
ondervoorzitter van de Politieke 
Commissie. Geen sinecure. De 
Politieke Commissie is een zware 
commissie. 
Hoewel een zachtmoedig man, 
vredelievend, heeft hij zich een 
wereldfaam opgebouwd als expert op 
het gebied van raketten! 
"Rocket-Niels "is dan ook zijn 
bijnaam. Een bijnaam die 
hardvochtigheid zou kunnen 
suggereren maar die het in dit geval 
zeker niet is. 
Zijn interesse hiervoor is wellichtjuist 
ontstaan door zijn diep gevoel voor 
vrede en veiligheid. Zo is hij ook 
oorspron,kelijk in de journalistiek 
terecht gekomen. Als heeljonge man 
schreef, drukte en verspreidde hij in de 
oorlog een verzetsblad en hoewel beide 
ouders in het onderwijs waren en de 

Koosjes Column 

Een zachtmoedig man ••• 

kleine Ni els daartoe dan ook 
voorbestemd leek, is hij door deze 
leerschool tijdens de oorlog 
doorgegaan in de journalistiek met als 
specialisatie de betrekkingen tussen de 
diverse landen en werelddelen. 
Journalist buitenland van een groot 
Deens dagblad was hij, toen bij de 
eerste directe verkiezing van het 
Europees Parlement de Deense liberale 
partij VENSTRE hèm de man vond om 
als hun kandidaat bovenaan de lijst te 
staan. 
Het was een goede keus want hij is een 
gerenommeerd en zeer actieflid van de 
liberale fractie. Als weduwnaar en 
vader van een volwassen en 
zelfstandige dochter, kan hij het zich 
veroorloven lang in het buitenland te 
zijn en lezingen over 
verdedigingspolitiek te houden tot diep 
in Amerika. 
Zijn wens voor Europa: grotere 
zelfstandigheid op àlle terreinen, niet 
alleen verdediging. Want ook dàt 
schaalt hij onder het begrip veiligheid 
in: niet afhankelijk willen zijn als een 
klein broertje van bijvoorbeeld 
Amerika. Maardapper 
energieproblemen, economische 
recessie, voorziening van grondstoffen, 
e.d., als een gezamenlijk Europa zèlf 
aan weten te pakken. "Selfsupporting" 
en dus minder kwetsbaar. 
Onder zijn leiding zal deze zomer het 
Europees Parlement een rapport over 
dit onderwerp doen verschijnen. In Den 
Haag, tijdens de halfJaarlijkse 
studiedagen van de liberalefractie in 
het Europees Parlement eind april 
1981, heeft hij de opzet van dit rapport 
reeds uiteengezet. Gezien de 
toenemende uitdagingen aan de 
Europese veiligheid en dat dus niet 
alleen in militair opzicht èn gezien het 
groeiende belang van de Europese 
politieke samenwerking, lijdt het 
nauwelijks twijfel dat de lid-staten van 
de EG grotere aandacht moeten 
schenken aan de 
veiligheidsvraagstukken in de jaren 
'80. 
Mocht u belangstelling hebben voor dit 
belangnjke rapport van het Europees 
Parlement, stuurt u dan eind van de 
zomer een briefJe aan het secretariaat 

Ni els Jorgen H aagerup 

van de liberalefractie in het Europees 
Parlement, B6timent Schuman, 
Luxemburg. 
Zolang de voorraad strekt zal men u 
dat gaarne toesturen. Vermeld hierbij 
s.v.p. dat het gaat om het rapport van 
Niels Jorgen Haagerup. Rocket-Niels, 
een zachtmoedig man met Spaanse 
ogen, maar dit laatste hoeft u er niet bij 
te vermelden . .. 

KoosjeEins 



Containerproject, een groot succes 
De formule: "We brengen de Tweede 
Kamer bij u thuis" was vorigjaar bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen een zó 
groot succes dat ook dit jaar de 
container met Tweede-Kamerleden 
weer door het land trekt. Rianne 
Kombrink heeft zich geheel met de 
organisatie belast en de oudvoorzitter 
van de "Vrouwen in de VVD", thans 
Provinciale Statenlid, Alie C. van 
Wijngaarden-Terlouw, leidt met 
resolute hand de verhitte, amusante en 
leerzame discussies tussen (kandidaat) 
Kamerleden en publiek. 
Het doel van dit project is om de 
volksvertegenwoordigers bij de mensen 
te brengen. Tenslotte gaat het 
merendeel nooit naar een politieke 
bijeenkomst, maar zit wél met de 
nodige vragen. 
Op 6 augustus werd het spits afgebeten 
in Santpoort (NH). 
Voorzitter Alie van Wijngaarden gaf 
als impressie na een dikke week 
straatervaring: "De afgelopen dagen 
zijn we in het Zuiden geweest. Over de 
opvang zijn we zeer tevreden. De 
afdelingen zijn zeer inventief. Bergen
op-Zoom had bijvoorbeeld een 
draaiorgel gehuurd dat geheel was 
beplakt met VVD-affiches. De locaties 
zijn beter dan vorigjaar en de 
belangstelling is zeer behoorlijk. Ik 
schat dat het met de passanten, die zo'n 
tien minuten blijven staan toch per keer 
100 tot 120 mensen trekt." 
Zij benadrukt het nut van dit project 
met: "Het is bijzonder belangrijk voor 
Kamerleden om te horen wat er 
wérkelijk bij de mensen op straat leeft. 
Nu zitten er eens geen ambtelijke 
sluizen tussen en iedereen kan direct 
met hen praten." 
De "Kamer-op-straat" rijdt nog tot 6 
september door. In die tijd komt men 
nog in Twente, het Gooi, de provincie 
Utrecht, Zuid-Limburg en Brabant. Op 
de zaterdag voor de verkiezingen staat 
men in Den Haag en in Rijswijk. 

(tekst en foto's) Reny Dijkman 
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Rianne 
Kombrink, 
organisatrice en 
A/ie C. van 
Wijngaarden
Terlouw voor de 
allereerste start 
in Santpoort. 

Het eerste containerteam. V.l.n.r.' 
Nell-Ginjaar, A !ie van 
Wijngaarden, Henk Koning en 
Neetie Smit-Kroes. 



René Stokvis, GerlofBoosman. Ed 
Nijpels en flugo Dittmar waren 

Nee !ie smu-Kroes bespreekt de 
eerste container-ervaring van dit 
jaar met Jan Hendrik Klein 
Molekamp. secretaris 
Voorlichting. 

Een moeilijke 
vraag?Oi, 
Huub]acobse 
moet tot 
verbazing van 
Nell Ginjaar 
tocheven 
nadenken. 

zeer benieuwd hoe de Kamer-op
wielen zou gaan draaien. Even later 
stapteEd nog voor een uurtje in het 

forum. 

Minder praten, meer doen 
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Zie ginds komt de stoomboot ••• 
Het begon op zaterdag 7 september op 
de Friese meren. Een stoomboot uit 
1902, opgetuigd met VVD-letters en de 
affiches begon een tocht over de 
Nederlandse wateren. Op die dag 
scheepte het gezelschap zich in onder 
de tonen van "de Internationale" (niet 
door ons ingehuurd) om bij Heeg de . 
wateren te verkennen. 
VoorEd Nijpels was het werken 
geblazen. Veel.opvarenden van andere · 
boten kwamen langszij om een 
vlaggetje en een standpuntenfolder op 
te halen. Zij wilden de lijsttrekker wel 
even persoonlijk spreken. 
Wim Keja, die de boot veertien dagen 
met zijn schip begeleidde, zorgde 
ervoor dat we onze lijsttrekker niet 
kwijtraakten. Ed stapte namelijk over 
in een bootje met een aantaljongelui en 
verdween aan de einder, terwijl de 
VVD-boot rustig doorvoer. Keja, pur·
sang zeeman van professie, speurdeEd 
weer op. Via een overstap op zijnjacht 
leverde hij Nijpels weer af op de 
Gabriëlle, de VVD-boot. 

(tekst en foto's) Reny Dijkman 
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De overstap van 
Ednaarde 
zeilboot 



Ed Nijpels en . 
Erica.Terp$tra 
op de 'Voorplecht 

En zo 
verd)venen ze 
aan de horizont 

:;$.> ~.
·x::l .. 

"""j; A <~;;· • 
Wim J(eja. samen met Jtla ziJn 
vrouw. op zoek naar de ~i]sttrekker. 

Minder praten, meet doen 

Terugaan 
boord. Even tijd 
voor een pilsje 
metJaaP 
S ch~rpenhui-
zen. 



Jtf..,.somerenstichting j 

De Haya van Somerenstichting 
organiseert een büeenkomst voor 
afdelingsbestuurders 

Bestuurdersdag 
Recent gekozen voorzitters en secretarissen kunnen gedurende één dag met 
elkaar en met deskundige inleiders van gedachten wisselen omtrent een aantal 
onderwerpen, om hun inzicht in de structuur en werkwijze van de partij
organisatie te vergroten. 
Als onderwerpen zullen aan de orde komen: 
het bespreken van de leiding en de organisatie van een afdeling; 
het vergroten van de kennis over vraagstukken samenhangende met de relatie 
tussen gemeenteraadsfractie, de pers en de besturen van andere organisaties, 
ook zullen die onderwerpen worden behandeld die van typische betekenis zijn 
voor de respectieve functies. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 18 september 1982 in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 
De eigen bijdrage zalf30,- bedragen (inclusieflunch). 
Aanmelding kan tot 5 september bij de Haya van Somerenstichting, 
Koninginnegracht 57, 2514 AE 's-Gravenhage, tel. 070- 614121, door een 
bedrag van/30,- over te maken op gironummer 36.19.19. 7. t.n.v. Haya van 
Somerenstichting onder vermelding van "Bestuurdersdag 18 september". 

Energiebijeenkomsten 
in het kader van de BMD 
De KC Groningen organiseert: 
- een themabijeenkomst over "De opslag van kernafval- een aantal 
alternatieven, waaronder zoutkoepels" op 16 september om 20.00 uur in 
Rodehoek. 
- een deelcongres met als onderwerp: "Welke energiebronnen zijn in 
Nederland aanvaardbaar, gezien vanuit het standpunt van economie en milieu" 
datum: 25 september van 10.00 uur tot 16.00 uur, in Rodehoek. 
Toegang voor beide bijeenkomsten is gratis, opgave bij J. R. A. Boertjens (tel.: 
05940- 3903). 

De afdeling Oud-Beyerland organiseert op 5 oktober een bijeenkomst over 
"Energie voor de toekomst" om 20.00 uur in de Lindehoeve, Steenenstraat 24, 
te Oud-Beyerland. Toegang is gratis. 

De afdeling Heiloo organiseert: 
- een energiebijeenkomst over kernenergie en de huidige en toekomstige 
energiesituatie op 13 september om 19.00 uur in theater "De Beun", 
Willibrordusweg 2 te Heiloo 
- een energiebijeenkomst over alternatieve energie en "Het plan Lievense" op 
25 oktober om 19.00 uur in theater "De Beun" (zie hierboven). 
Toegang voor beide bijeenkomsten is gratis. 
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Hoefunctioneert 
een wethouder? 
Om op die vr~ag een antwoord 
te geven orgàniseert de 
Vereniging van Staten- en 

1 Raadsleden van de VVD op 
zaterdag 18 september a.s. in het 
Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht ten behoeve van de 
~uwe VVIf;l~uderseen;;i 
triJeenkomsk , . 4e ,, .. ~ 
staatsrechtelijké en prakti$clî2 
~urlijkeJtanten van het 
wethoudefSöhap iulléD w.en 
b<:handeld. · 
Meer informatie over deze 
bijeenkómst vindt u in het juli/ 
augustusnuttU,J:ter van Provincie 
& Gemeente, het maandblad 
van de Vereolgitll van Staten- en 
Raadsleden vait.ciçVVD. 
Ook kuiit.u v'~rnlldere 
irtfom:îatie ter~ht bij de 
Vereniging van Staten~ en 
Raadsleden van de VVD 
Koninginnegracht S! 
2S 14 AE 's-G.-avenhage 
tel. 070-614121. 

·.·.· 

·.·.· 
.·.· 
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In het voorjaar brachten 
wij tweemaal de rubriek 
"Verkiezelijkheden ". 
Hierbij wéér een om u 
vast in campagnesfeer te 

brengen. 
Allereerst bereikte mij 
de suggestie om V enD 
na lezing eens bij een 
ander in de bus te 
gooien. DeLPc-er IJ. cramer van den 

Bogaart stuurde d_efoto van deze in 
Utrecht gesignaleerde vvD-bUS 

vanuit Maassluis kwant eenfotoset 
van de laatste verkiezingen. die zeer 

stimulerend werkt 

<i 

~im\m\\\ä 
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Ver kiezelijkheden 

Als je zo'n ruim 5000folders in 
brievenbussen rondbrengt, kan het 
haast niet missen ofje maakt wel wat 
mee. 
Ik was dan aldus op een ochtend 
doende op z.g. galerij-flats: huizen op 
de parterre, dan trap op naar de 1 e 
etage en zo voorts tot en met de 4e 
etage. 
Ik was dan ongeveer in het midden van 
de 2e etage toen er 2 deuren terug een 
man naar buiten stormde en brulde: 
"Wat moet ik met die viezigheid?" 
waarop ik antwoordde: "Hallo, goeie 
morgen, goed geslapen?" 
De man in kwestie: "Ik vraagje, 
verd . .. , wat moet ik met die 
viezigheid?" 
Door al dat gebrul kwamen er hier en 
daar steeds meer hoofden achter en uit 
de ramen. 
"Hebt u het nu al helemaal gelezen?" 
riep ik terug terwijl ik zekerheidshalve 
doorging om folders in brievenbussen 
te stoppen. "Hou die rommel bij je; ik 
wil die viezigheid niet!"waarop ik 
terugloeide: "Als u het niet gelezen 
hebt, hoe weet u dan dat het viezigheid 
is?" De man ging vloekend naar binnen 
en smeet met een enorme klap zijn 
huisdeur dicht. 
Nu had ik ondertussen, enige deuren 
verder terug, een andere man naar mij 
zien wenken maar ik had gedaan of ik 
hem niet zag aangezien dan de 
mogelijkheid niet uitgesloten zou zijn 
dat men mij dan de uitgang naar de 
trappen aan beide zijden van het 
flatgebouw zou hebben kunnen 
versperren. 
Maar deze man (nr 2) stond nog steeds 
heimelijk te wenken (het wenkend 
perspectief?) en ik besloot naar hem 
terug te gaan. 
"Komt u even binnen," zei hij op zachte 
toon en intuïtiefbesloot ik aan zijn 
uitnodiging gevolg te geven. 
Binnen aangekomen, bleek alleen zijn 
vrouw aanwezig. De man stak meteen 
van wal. 
"Ja, ziet u, het is hier een rood 
flatgebouw. Wij krijgen hier nooit iets 
van de VVD. En nu komt u hier als van 
de hemel gezonden." 
Ik wist niet hoe ik het had, op dat 
moment. 

"Na de oorlog, "vervolgde de man, 
"hebben mijn vrouw en ik CPN, PSP 
(de pacifistische partij waarvan enige 
voorlieden een terroristische opleiding 
in o.a. Jemen hebben gehad), op de 
PPR en de PvdA gestemd. De laatste 
keer, bij de Staten-verkiezingen, 
hebben wij op D '66 gestemd maar 
aangezien D '66 een gift van 
f 20.000,- heeft gekregen (zeg maar 
gerust dat D '66 door de PvdA is 
gekocht) moeten wij daar nu ook niets 
meer van hebben. Mijn vrouw en ik 
willen 2 juni a.s. bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op de 
VVD stemmen". En hier zweeg de 
spreker stil. "Nou, dat is dan mooi, 
hè?"was mijn voorzichtige antwoord. 
"Jawel," zei de man, "maar dan zijn 
mijn vrouw en ik er niet want dan zijn 
wij met vakantie in Spanje. Wij vinden 
hetfijn nu eens een actiefiemand van 
de VVD te ontmoeten. Wij hebben onze 
bekomst van die marxistisch/ 
anarchistische partijen. Wij wilden u 
vragen of u voor ons wilde stemmen; 

20 

Jr juU tod ~WY~ 

~ k fe.~tY /11 r1-afje 
IYIPeleh, knuL .. 1 

want dat kan toch, nietwaar? Maar 
hoe moet dat dan?" 
Ik heb het beide mensen verteld en met 
2 getekende stembiljetten ging ik, na 
een uiteindelijk gezellig gesprek, weer 
de inmiddels rustig geworden galerij op 
want de Je etage enz. moest nog 
gedaan worden! 

Fred. Drost, Amsterdam. 

P.S.: Het echtpaar van bovenstaand in 
me ijl. geschreven artikel heel toevallig 
11 augustus}!. ontmoet. Zij 
verklaarden mij spontaan op 8 
september a.s. wéér op de VVD te 
zullen stemmen. 
Zou dit een teken aan de wand zijn van 
een aanhoudende grote winst voor de 
VVD? U allen kunt dat succes helpen 
verzekeren door zonder uitzondering 
uw stem te gaan uitbrengen EN door 
familie, buren, vrienden en kennissen 
op te wekken eveneens hun stem op de 
VVD uit te brengen. Nog 2 weken even 
doorzetten, en dan is het gebeurd!!!~ 
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Enkele maanden geleden is onze 
oudminister van Onderwijs en 
Wetenschappen benoemd tot vice
president van de Europese 
Investeringsbank. Het betekende voor 
hem voorlopig een streep onder zijn 
nationale politieke activiteiten. Hij 
bedankte dan ook voor het 
senatorschap. Een terugblik in een 
vraaggesprek. Wanneer begon hij in 
zijn nieuwe functie? 
"Medio juni ben ik begonnen. Op 14 
juni heeft de Raad van Gouverneurs 
het nieuwe presidium van de Europese 
Investeringsbank benoemd en de 
volgende dag ben ik aan het werk 
gegaan. 
Of ik er al enig idee van had? Ja, dit 
soort dingen komt nooit helemaal uit de 
lucht vallen, uiteraard. Het is het soort 
functie, waarvan ik hoop dat het mij 
erg goed ligt. Het combineert drie 
elementen uit mijn ervaring. Ten eerste 
het management-element. Als minister 
van 0 & W had ik een omvangrijk 
departement met enkele duizenden 
medewerkers; een van de beter gerunde 
departementen in Den Haag, mag ik 
wel zeggen. Voorzover ik daartoe een 
bijdrage heb geleverd, is wel gebleken 
dat het management mij ligt. In de 
tweede plaats ben ik, zoals bekend, van 
mijn geloof econoom. Dat kwam in 
mijn ministersperiode erg goed van 
pas. (Daar komen we nog wel over te 
spreken.) Een nog iets meer bij de 
economie betrokken functie dan het 
ministerschap van 0 & W leek mij zeer 
aantrekkelijk. En het derde element is 

Oudminister Pais 
naar Europese 
Investeringsbank 

het internationale aspect. De Europese 
Investeringsbank is gericht op alle 
landen van de Europese Gemeenschap 
plus bijvoorbeeld nog de landen van de 
Lomé-overeenkomst en is dus een 
uitermate internationaal georiënteerde 
en opgezette instelling. En dan wil ik 
weer even terug verwijzen naar mijn 
ministerschap. Ik heb in die functie de 
internationale wetenschappelijke en 
onderwijscontacten van Nederland 
sterk bevorderd. Ben in de gelegenheid 
geweest een flink aantal internationale 
conferenties voor te zitten, bij te 
wonen, verdragen met andere landen te 
onderhandelen en afte sluiten. Wel, 
toen bleek me dat ook dat een aspect is 
dat me zeer aanspreekt. Nou, 
combineer die drie aspecten, dan heb je 
drie hoofdelementen van mijn huidige 
functie. Waar nog bijkomt, dat ik 
eigenlijk naar mijn eerste liefde ben 
teruggegaan, want ik ben destijds in het 
bankwezen begonnen." 
V. enD.:" U heeft een zeer lange 
politieke staat van dienst." 
"U heeft gelijk, ik kijk op een lange 
nationale politieke carrière terug: 
raadslid, statenlid, kamerlid, minister, 
actiefin tal van functies in de partij. 
Een macht kennissen en vrienden in de 
partij, daar houd je natuurlijk contact 
mee, ook in mijn nieuwe functie. Maar 
het trekt mij bepaald aan weer aan iets 
geheel nieuws te kunnen beginnen. 
Bovendien: je moet niet tot in lengte 
van dageri op die zetels blijven zitten. 
Er zijn zoveel anderen, die ook graag 
willen; gun die ook eens een kans. 

Of ik dat ministerschap nog vier jaar 
had willen doen? Kijk, die periode van 
het ministerschap is voor mij erg 
bevredigend geweest. In de eerste 
plaats omdat die de volle periode heeft 
geduurd. Daardoor is het mij mogelijk 
geweest veel van wat ik bij de aanvang 
van het ministerschap als program aan 
mijn departementale top had 
voorgelegd, te realiseren. Wat dan wel? 
Nu, een minister van 0 & W moet in de 
allereerste plaats er voor zorgen en 
middels wetgeving verzekeren, dat het 
onderwijs en de 
wetenschapsbeoefening van zo goed 
mogelijke kwaliteit zijn. En ook moet 
die minister oog hebben voor de 
problemen van nu en de toekomst en 
een actiefbeleid voeren. Zeker 
onderwijsbeleid moet toekomstgericht 
zijn." 
V. enD.:" Wat heeft u als minister van 
0& Wbereikt?" 
U vraagt een korte opsomming. 
Vooruit dan maar, hoewel ik me 
vanzelfsprekend dan tot enkele 
hoofdpunten beperk. Er is in mijn 
ambtsperiode meer wetgeving 
opgesteld - en door het parlement 
aanvaard - dan in enige andere 
vergelijkbare periode. En bij de Kamer 
ligt nog zoveel door mij voorbereide 
wetgeving, dat een opvolger daar nog 
jaren mee uit de voeten kan. Reagerend 
op uw vraag van zo even: ik had het 
bepaald niet erg gevonden als ik in de 
gelegenheid was geweest die 
wetsontwerpen, waarover ik nu spreek, 
als minister door de Kamers 



geaccepteerd te krijgen. 
Wat al wel door het parlement is 
aanvaard? We, dat wil zeggen Hermes 
en ik hebben de allO, pjaar durende 
ontwikkeling in de richting van het 
nieuwe basisonderwijs kunnen 
afronden. Wetgeving, voorbereid door 
Grosheide en Van Kemenade, 
aangevuld en op enkele wezenlijke 
punten gewijzigd door Hermes en mij, 
zal voor de komende decennia het 
aangezicht en de inhoud van het 
basisonderwijs bepalen. 
Ten tweede heb ik een samenhangend 
en compleet nieuw stelsel van 
wetgeving en beleidsnota's opgesteld 
voor het tertiaire, het hoger onderwijs. 
Een onderdeel daarvan is de wet op de 
twee fasenstructuur, die in de komende 
decennia zal kunnen bijdragen tot een 
betere en meer efficiënte gang van 
zaken aan onze universiteiten en 
hogescholen. Beleidsnota's voor het 
universitair onderzoek, voor het 
contractonderzoek (betaalde 
dienstvcrlening van de universiteiten 
aan de samenleving), de start van de 
open universiteit, de nieuwe wet op het 
hoger beroepsonderwijs (die dat 
onderwijstype meer mogelijkheden en 
betere aansluiting bij de ontwikkeling 
in de samenleving moet geven). En dan 
ligt bij de Kamer ter behandeling de 
nieuwe wet op het wetenschappelijk 
onderwijs. Het stelt mij erg tevreden, 
dat de partijraad onlangs heeft 
uitgesproken, dat aan dat wetsontwerp 
zo min mogelijk moet worden 
veranderd. Kortom, niet alleen de 
contouren, maar ook de invulling van 
een nieuw stelsel van hoger onderwijs 
in Nederland hebben we in de jaren 77-
81 van de grond gekregen. 
Ten derde. Het zal, denk ik, in een 
dynamische samenleving steeds meer 
noodzakelijk zijn, dat mensen ook in 
hun Jatere leven de gelegenheid krijgen 
zich bij te scholen, om te scholen, na te 
scholen, noem het maar zoals je wilt. 
Het hele stelsel van 
volwasseneneducatie zal belangrijker 
worden. Móeten worden. 
Nu is de volwasseneneducatie bepaald 
niet door het eerste kabinet-Van Agt 
uitgevonden. Sommige aanzetten 
dateren al uit de vorige eeuw. Maar ons 
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kabinet, waarin ik de coördinerend 
minister voor dat terrein was, is er wel 
-en voor de eerste keer- in geslaagd een 
samenhangende beleidsvisie voor het 
totale gebied van de 
volwasseneneducatie op te stellen en in 
notavorm aan de Kamer aan te bieden. 
Goed, dat rapport was natuurlijk niet 
het laatste woord of de hoogste 
wijsheid, maar stellig wel een bruikbare 
basis om op verder te bouwen. 
Over het voortgezet onderwijs zullen 
we het zo straks hebben. Nu nog drie 
voorbeelden, kort. Wetgeving op de 
medezeggenschap in het onderwijs is 
door ons opgesteld en door de Tweede 
Kamer (onlangs ook door de Eerste) 
aanvaard. 
En dan waren er nog enkele gebieden, 
die door voorgaande regeringen naar 
mijn smaak of in het geheel niet of hap
snap waren aangepakt. Dat geldt 
bijvoorbeeld de culturele minderheden. 
Men had er wel aandacht aan besteed, 
maar voornamelijk ad hoc, zonder een 
duidelijke visie op de aard en omvang 
van de problematiek. Bij mij is het een 
integrerend onderdeel van het beleid 
geworden. Ik wil niet zeggen, dat alle 
problemen toen met toverslag de 
wereld uit waren, allerminst. Maar in 
de eerste plaats hebben we de 
problemen, naar ik meen, goed 
onderkend en vcrvolgens hebben we 
binnen de ruimte, die we hadden, eraan 
gedaan wat mogelijk was. 
Een ander punt van nieuw beleid is het 
emancipatiebeleid geweest. een tot dan 
toe volkomen vergeten hoofdstuk. Ook 
hier heb ik geprobeerd een liberaal, dus 
vooruitstrevend beleid te voeren. Ik heb 
er met name ook naar gestreefd 
vrouwen op hoge posten te benoemen 
ten departemente, waar het zo vaak om 
beleidsvoorlichting gaat. De eerste 
vrouwelijke plaatsvervangend 
secretaris-generaal is door mij 
benoemd. Helaas is ze onlangs bij een 
verkeersongeluk {)m het leven gekomen 
en helaas hebben mijn opvolgers niet de 
gelegenheid benut om weer een vrouw 
als opvolger te benoemen, hocwel er 
enkele uitstekende vrouwelijke 
kandidaten waren. Misschien tillen ze 
wat minder zwaar aan de emancipatie 
van de vrouw dan ik." 
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V. enD.:" Wat is uw visie op het 
voortgezet onderwijs?" 
"Ik heb daarbij steeds twee 
uitgangspunten gehad. Ten eerste, dat 
ons voortgezet onderwijs een 
veelvormig onderwijsaanbod dient te 
kennen, opdat de mogelijkheden en 
talenten van onze jonge generatie zo 
goed mogelijk tot hun recht komen. En 
ten tweede, dat de maatschappelijke 
ontwikkeling het noodzakelijk maakt 
dat het basispakket van elementaire 
educatie, waarover iedereen moet 
kunnen beschikken, omvangrijker is 
dan wat op de lagere school kan 
worden opgestoken. 
Een langere periode van geïntegreerd 
onderwijs- zij het dan met 
differentiatiemogelijkheden-dan tot 
het twaalfde jaar, lijkt mij dan ook 
gewenst. Die gedachten h~b ik, samen 
met mijn staatssecretaris De Jong 
verwoord in het Ontwikkelingsplan 
voor het Voortgezet Onderwijs (het 
OPVO) dat we in 1980 hebben 
uitgebracht. Ik ben er tamelijk zeker 
van, dat wat na ellenlange discussies, 
nota's voor en na, enz. enz. zo rond 
1990 uit de bus zal komen, in grote 
trekken zal overeenkomen met wat we 
in het OPVO hadden voorgesteld. 
Maar in 1980 was men aan die 
constatering rl'og niet toe. Mensen die
als ik het zo mag noemen- stijf in de 
leer van de "klassieke" middenschool 
stonden, vreesden dat het met OPVO 
hun idealen de nek werd omgedraaid. 
En mensen, die argwanend keken naar 
alles wat vernieuwing betekent in het 
voortgezet onderwijs, vreesden dat hier 
via een achterdeur de vermaledijde 
middenschool werd ingevoerd. 
Tragi-komisch eigenlijk en naar mijn 
smaak het gevolg van de fundamentele 
fout, die Van Kemenade heeft gemaakt, 
toen hij in 1973 voor de eerste keer 
minister werd. Die fundamentele fout is 
geweest, dat hij de ontwikkeling naar 
nieuwe schoolverhoudingen in het 
voortgezet onderwijs, die uit de 
ontwikkeling van de samenleving, de 
eisen van de arbeidsmarkt enz. 
voortvloeien, in het politieke vlak is 
gaan trekken. U moet namelijk weten, 
dat een voor-voorganger van mij, 
minister Van Veen, de huidige VNO-
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Han Heijmans 
Eet:ste Kamerlid 

De l'ieer H. F. Heijmans (55) uit 
Hengelo (0) heeft de vacant.e 
senatorsplaats ingenomen di~ 
door het vertrek van dr. A .. Pais 
is ontstaan. Heijmans was 
voorheen sociaal politiek 

1 redacteur van het Algemeen 
Dagblad. Hij is lid van de 
Sociaal-Economische 
commissie en voorzitter van de 
landelijke sociale werkgroep 
SEC. Ook is hij lid geweest van 
de diverse werkgroepen van de 
Teldersstichting. 

voorzitter, al in het kabinet-Biesheuvel 
(dus mét de VVD) had aangekondigd 
middenschoolexperimenten te willen 
beginnen en er was zich een aardige 
eenstemmigheid aan het ontwikkelen 
over de uitgangspunten en 
doelstellingen van dat nieuwe 
schooltype. Maar na 1973 werden die 
ontwikkelingen met een ideologisch 
sausje overgoten, waardoor er een 
heilloze polarisatie ging ontstaan. En 
toen ik eind '77 minister werd trofik een 
werkelijk verscheurd onderwijsveld 
aan. Met het OPVO heb ik gepoogd de 
problematiek uit de verpolitiekte sfeer 
te halen, maar 1980 bleek nog te vroeg. 
Overigens moet ik zeggen, dat toen Van 
Kemenade voor de tweede keer 
minister werd hij, samen met de huidige 
minister Deetman, heeft gepoogd een 
iets meer verzoenend stuk te schrijven. 
Maar het is haastwerk geweest en u 
heeft gemerkt, dat allerlei deskundige 
instanties, zoals de Onderwijsraad, 
weinig hebben heel gelaten van het 
werkstuk. Ik hoop vurig, dat men in de 
komende periode tot een zinnige 
gedachtenwisseling kan komen met als 
doel het bereiken van eenstemmigheid 
over wat echt nodig is om jonge 
mensen vanaf een jaar of twaalf de best 

mogelijke kansen te geven zich wáár te 
maken, zich te ontplooien, opdat hun 
mogelijkheden in hun verdere leven zo 
gunstig mogelijk zijn. (En dat de 
gymnasiale vorming in Nederland niet 
verloren moet gaan, wil ik er ook nog 
even bijgezegd hebben.)" 
V. enD.: De taak van de leraren wordt 
steeds zwaarder. Zij moeten toch alle 
vernieuwingen tot stand brengen?" 
"U heeft volkomen gelijk als u er op 
wijst, dat de medewerking van de 
leerkrachten bij een en ander essentieel 
is. Hun taak is er de laatstejaren niet 
lichter op geworden, zeker niet na de 
overhaaste invoering van de 
Mammoetwet, waar Haya van 
Someren destijds nog zo tegen heeft 
gewaarschuwd. En ook de leerling van 
de jaren tachtig stelt nieuwe eisen. En 
vergeet niet de 
werkgelegenheidsproblematiek in het 
onderwijs. Daarover nog een paar 
opmerkingen. Het is nodig de 
overheidslasten terug te brengen. Als 
de notulen van de ministerraad van 
1978 en volgende jaren eens openbaar 
worden, zal blijken dat veel van wat nu 
in discussie is, toen door mij is 
voorgesteld. Maar ik heb het steeds een 
bizarre manier gevonden de 
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werkloosheid te bestrijden door 
mensen op grote schaal te ontslaan. Ik 
heb gestreefd naar structurele 
bezuinigingen en verdediging van de 
werkgelegenheid. En dat is bij 0 & W 
gelukt. In de periode, dat ik minister 
ben geweest, is het aandeel van 0 & W 
in de Rijksbegroting gedaald van ong. 
21 naar ong. 18 procent (wat 
overeenkomt met een drie miljard 
gulden), maar de werkgelegenheid in 
het onderwijs is gestegen, met ruim 
4000 volledige arbeidsplaatsen. 
Op zichzelfwel interessant dat toen ik, 
als VVD-minister, er voor vocht- en 
met succes - dat duizenden mensen 
extra aan de slag konden, veel 
commentatoren alleen maar "druppels 
op de gloeiende platen" vermochten te 
ontwaren. Terwijl nu onder mijn PvdA
en CDA-opvolgers de werkgelegenheid 
in het onderwijs werkelijk met 
duizenden per jaar achteruit holt, 
diezelfde pennevoerders zo stil zijn. 
Terwijl de omstandigheden tijdens de 
diverse käbinetten-Van Agt toch 
werkelijk niet fundamenteel 
verschillen. 
Enfin, ik heb me van die geluiden ook 
nooit veel aangetrokken." 
V. enD.: .,Een van uw nevenactiviteiten 
was en is de dierenbescherming." 
"Dat is mij altijd ter harte gegaan. Nog 
steeds uiteraard. Ik vind het een 
maatstafvoor civilisatie hoe men 
wezens behandelt, die zwakker zijn dan 
men zelf is. Vandaar ook mijn actie 
tegen uitwassen van vivisectie, tegen 
het veroorzaken van onnodig 
dierenleed in de laboratoria van 
universiteiten en hogescholen. Ik heb er 
naar gestreefd de vivisectie te doen 
beperken tot het allerstriktst 
noodzakelijke. Ik hoop, dat mijn 
opvolgers die lijn voortzetten. 
Beperking van vivisectie tot het uiterste 
minimum. Laat men niet denken, dat 
als men een witte jas aantrekt, men een 
soort opperwezen is geworden, dat 
maar naar believen met wezens kan 
omspringen. Ja, ik hoop zeer, dat mijn 
opvolgers dit aspect niet zullen 
vergeten. 

R.D. 



In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden 
ingekort door de redactie. Aanvallen 
op personen komen niet voor plaatsing 
in aanmerking en zullen ook niet meer 
worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie 
het met de inhoud eens is. 

Volmaakt 

Waar ik zelf allang van overtuigd was, . 
moet nu toch voor grote groepen binnen de 
samenleving ook duidelijk zijn geworden. 
Zelfs de heer J. Terlouw heeft zijn 
gebreken. 
Uiteraard is niemand volmaakt. 
De heer Terlouw heeft het echter steeds 
doen voorkomen, alsofhij dat wél was. 
De vrije val van de lijsttrekker en zijn partij 
is definitief op gang gekomen. 
Politiek gesproken lijkt mij dit geen slechte 
zaak. 
De problemen van het land zijn te veel 
omvattend dan dat er behoefte bestaat aan 
een partij, die als een koekkoek overal eitjes 
dropt om vervolgens op een afstand het 
uitbroeden gade te slaan. 
De kans op nieuw gebroed wordt gelukkig 
elke dag kleiner. 

Verkiezingen 

Mr. Th. W v. Ravesteyn 
Bussum 

Ons team van VVD-politici willen wij veel 
sterkte toewensen. De conditie van 
Nederland is slecht, uw taak is heel zwaar. 
Laten we als partij achter deze mensen 
staan. 
Voor een nationale aanpak van de 
problemen is een nationale mentaliteit 
nodig. 
Die mentaliteit zal in het partijkader 
moeten beginnen. 
Met zijn allen zullen we er voor moeten 
zorgen, dat de juiste mensen in de Tweede 
Kamer komen. Mensen, die in het bezit zijn 
van de drie K's. Kennis, Karakter en weten 
een Koers op lange termijn uit te zetten. 
Geen mensen, die middelmatig zijn of 
dreigen te mislukken in hun carrière en dan 
maar de P,Olitiek in duiken. Lievergeen 

kandidaten, dan slechte, daar is het land 
niet mee gediend. Als we ons eigen belang, 
ons partijbelang op zij kunnen zetten, dan 
vinden we de juiste mensen. 

W J. ter Kulve-van Os 
AmbtDelden 

Russisch Aardgas 

Hebben de ontwapeningsonderhandelingen 
al zoveel opgeleverd dat wij de Russische 
economie met aardgasbaten kunnen 
steunen. Zonder dat de Russische 
bewapening wordt opgevoerd en het 
overwicht in stand wordt gehouden. Of 
heeft Reagan gelijk wanneer hij zegt dat w_ij 
voor elke gulden Russisch gas nog eens 2 a 
3 gulden kunnen uitgeven om de Russische 
bewapening bij te houden. Zijn andere 
energiebronnen dan niet goedkoper en 
minder gevaarlijk. Het Europese verwijt 
aan de VS dat zij graan leveren aan de SU 
vind ik onzin. Is het niet mogelijk d.m.v. 
aardgasimport de Russische schulden 
direct aan westerse kredietverleners afte 
lossen en daarna de kraan direct dicht te 
draaien? 

LeonNelen 
Kruisland (NB) 

"Mijn opinie is ... " 

Naar aanleiding van uw oproep heb ik 
Ï 50,- overgemaakt voor het 
verkiezingsfonds. Dat is meer dan 
gebruikelijk: te Uwer ondersteuning. 
Het doel moet zijn met het CDA tot 85 
zetels te komen. Enkele CDA -dissidenten 
kunnen dan in noodgeval worden 
opgevangen door rechtse zetels. 
Voor één ding waarschuw ik nadrukkelijk 
al onze afdelingen. Ga niet af op 
verkiezingspolls. Wij moeten het halen en 
niet denken dat we het halen. Het zal
gezien te verwachten PvdA- enD '66-
activiteiten héél hard knokken worden. 
Ook van elk individueel lid. Maak reclame 
voorde VVD. 
Als ièderéén niet-VVD'erweet te 
overtuigen scheelt dat al meer dan een 
zetel!" 

G. E. Kleingeld 
Rotterdam 
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VVD-premier 

Het CDA is verantwoordelijk voor het 
stuntelkabinet Van Agt I!. Tot schade van 
het land bleefhet eenjaar zitten zonder te 
regeren, waarna het roemloos ten onder 
ging door persoonlijke en politieke 
tegenstellingen. 
Samenwerking CDA -PvdA -D '66 bleek niet 
mogelijk. 
En voor de a.s. Kamerverkiezingen zijn de 
politieke schaakstukken al zo'n beetje in 
stelling gebracht. Voor CDA, PvdAenD '66 
betekent dat: straks wéér dezelfde mensen 
en straks wéér nagenoeg dezelfde politieke 
programma's. De mensen en de 
programma's, waarop geen samenwerking 
bleek te kunnen worden gebouwd ... Je zou 
dan denken, dat het CDA daaruit al vóór de 
verkiezingen de voor de hand liggende 
conclusie zou trekken, dat het het 
landsbelang niet dient een situatie te 
scheppen, waarin zich het debácle van Agt 
I! kan herhalen. 
10 tegen één kiest het CDA straks weer als 
eerste voor de PvdA. Wanneer men 
vervolgens op programmatische gronden 
niet tot overeenstemming komt en weer 
vrijages met de VVD begint, lijkt het mij 
goed, dat de VVD als voorwaarde voor 
deelneming aan een regering met het CDA 
het premierschap opeist. Het wordt tijd, dat 
's lands roer eens een tijdje in andere 
handen komt dan die van het CDA. 
Voor de heer Van Agt is er dan het vice
premierschap en "Buitenlandse Zaken", 
waar hij na zijn zeer gewaardeerde inzet 
als premier welverdiend wat kan bijkomen. 

J. M.G. Withagen 
Arnhem 



NIJPELS: 

Op 28 augustus spreekt de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels in de Flint in Amersfoort. 
Aanvang: 14.00 uur. 

Op 30 augustus spreekt de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels in activiteitencentrum De Pol 
te Aalten. Aanvang: 20.00 uur. 

Op 31 augustus spreekt de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels in de Kunstmin in Gouda. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op I september spreekt de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels in de Harmoniezaal in 
Swalmen. Aanvang: 20.00 uur. 

Op 3 september spreekt de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels in ontmoetingscentrum de 
Blauw Kei in Veghel. Aanvang: 20.00 uur. 

Op 6 september spreekt de heer drs. Ed H.T. M. Nijpels in het Congresgebouw in 's
Gravenhage. Aanvang: 20.00 uur. 

SMIT-KROES: 

Op 30 augustus spreekt mevr. drs. N. Smit- Kroes in rest. De Kruisweg in Marum. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 31 augustus spreekt mevr. drs. N. Smit-Kroes in herv.centrum te Nijverdal. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op I september spreekt mevr. drs. N. Smit- Kroes in Krasnapolsky in Amsterdam. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 2 september spreekt mevr. drs. N. Smit- Kroes in het Zuidlandtheater in Terneuzen. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 3 september spreekt mevr. drs. N. Smit- Kroes in zaal Magrié in Zuidwolde. 
Aanvang: 20.00 uur. 

KAMMING A: 

Op 30 augustus spreekt de heer J. Kamminga in het Posteljonmotel in Dordrecht. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 31 augustus spreekt de heer J. Kamminga in ontmoetingscentrum "de Schakel" in 
Heerhugowaard. Aanvang: 20.00 uur. 

Op I september spreekt de heer J. Kamminga in het Oranje Hotel in Leeuwarden. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 2 september spreekt de heer J. Kamminga in zaal Engels in Rotterdam. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 3 september spreekt de heer J. Kamminga in de Wintertuin in Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 6 september spreekt de heer J. Kamminga in het Turfschip in Breda. Aanvang: 
20.00 uur. 

ALKMAAR 
Op 6 september spreekt de heer G. W. Keja 
in het cultureelcentrum De Vest. Aanvang: 
20.00 uur. 

ALMELO 
Op 1 september spreekt mevr. E. Terpstra in 
hotel café-rest. Tibbe, Harberinkshoek. 
Aanvang: 20.00 uur. 

ALPHEN A/D RIJN 
Op 6 september spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in de Thermen. Aanvang: 20.00 uur. 

AMSTELVEEN 
Op 30 augustus spreekt de heer drs. L. M. 
L. H. A. Hermans in het cultureel centrum. 
Aanvang: 20.00 uur.. 

AMSTERDAM 
Op 27 augustus spreekt de heer G. W. Keja 
in het Jeugdgebouw Noord. Aanvang: 
20.00uur. 

APELDOORN 
Op 3 september spreekt de heer A. Ploeg in 
hotel Bloemink. Aanvang: 20.00 uur 

ARNHEM 
Op 30 augustus spreekt mevr. E. Terpstra in 
café-rest. Onder de Luifels. Aanvang: 20.00 
uur. 

JOVDARNHEM 
Op 3 september spreekt de heer mr. drs. F. 
Bolkestein in hotel Haarhuis. Aanvang: 
20.00 uur. 

BARENDRECHT 
Op I september spreekt mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas in café de Schalm. Aanvang: 
20.00 uur. 

BOLSWARD 
Op 30 augustus spreekt de heer A. J. 
Evenhuis in hotel de Wijnberg. Aanvang: 
20.00uur. 

BORGER 
Op 1 september spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in hotel Bieze. Aanvang: 
20.00 uur. 

BORSELE 
Op I september spreekt de heer dr. R. 
Braams in de sporthal De Stenge te 
Heinkenszand. Aanvang: 20.00 uur. 

BROUWERSHAVEN 
Op 31 augustus spreekt de heer P.M. 
Blauw in het Tonnenmagazijn. Aanvang: 
20.00 uur. 
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BRUNSSUM 
Op 25 augustus spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in casino Treebeek. 
Aanvang: 20.00 uur. 

BUSSUM 
Op 6 september spreekt de heer A. Ploeg in 
't Spant. Aanvang: 20.00 uur. 

DELDEN 
Op 30 augustus spreekt de heer drs. G. M. 
V. v. Aardenne in motel 't Wapen van 
Delden. Aanvang: 20.00 uur. 

DELFT 
Op 31 augustus spreekt de heer mr. H. E. 
Koning in café-rest. de Koophandel. 
Aanvang: 20.00 uur. 

DEVENTER 
Op 2 september spreekt de heer H. P. H. 
Waalkensin café Cellarius te Colmschate. 
Aanvang: 20.00 uur. 

DOKKUM 
Op 3 september spreekt de heer L. M. de 
Beer in hotel De Posthoorn. Aanvang: 
20.00uur. 

DRIEBERGEN 
Op 6 september spreekt de heer L. M. de 
Beer in IVA. Aanvang: 20.00 uur. 

DUSSEN 
Op 1 september spreekt de heer drs. Th. H. 
Joekes in 't Middelpunt. Aanvang: 20.00 
uur. 

ENSCHEDE 
Op 3 september spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in rest AB. Aanvang: 20.00 uur. 

ERMELO 
Op 2 september spreekt de heer mr. H. E. 
Koning in de Hoeve. Aanvang: 20.00 uur. 

GELEEN 
Op 3 september spreekt de heer drs. D. J. D. 
Dees in het Reüniegebouw. Aanvang: 20.00 
uur. 

's-GRAVENDEEL 
Op 2 september spreekt de heer mr. drs. F. 
Bolkestein in dorpshuis Concordia. 
Aanvang: 20.00 uur. 

HEELSUM 
Op 2 september spreekt de heer drs. Th. H. 
Joekes in hotel Klein Zwitserland. 
Aanvang: 20.00 uur. 

HEEMSTEDE 
Op 6 september spreekt de heer mr. W. J. 
Geertsema in het Raadhuis. Aanvang: 
20.00uur. 

HEERDE 
Op 1 september spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in Huize Welgelegen. 
Aanvang: 20.00 uur. 

HEERLEN 
Op 6 september spreekt mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas in Hoeve De Aar. Aanvang: 
20.00uur. 
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HELMOND 
Op 31 augustus spreekt mevr. E. Terpstra in 
La Traverse. Aanvang: 20.00 uur. 

HOOFDDORP 
Op 1 september spreekt de heer drs. D. J. D. 
Dees in hotel rest. De Beurs. Aanvang: 
20.00uur. 

HORST 
Op 30 augustus spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in rest. De Oude Lind. 
Aanvang: 20.00 uur. 

KOUDERKERKE 
Op 3 september spreekt de heer J. D. 
Blaauw in hotel Walcheren. Aanvang: 
20.30uur. 

LELYSTAD 
Op 6 september spreekt de heer A. J. 
Evenhuis in de Meerkoet. Aanvang: 20.00 
uur. 

MAASTRICHT 
Op 30 augustus spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in het Maaspaviljoen. 

MIJDRECHT 
Op 1 september spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in De Bowling. Aanvang: 20.00 
uur. 

NAALDWIJK 
Op 1 september spreekt de heer A. J. 
Evenhuis in café-rest. Droog. Aanvang: 
20.00 uur. 

NEDERWEERT 
Op 2 september spreekt de heer P. M. 
Blauw in Zaal Harmonie. Aanvang: 20.00 
uur. 

NEEDE 
Op 23 augustus spreekt mevr. E. Terpstra in 
café-rest. Meijers. Aanvang: 20.00 uur. 

NIEUWEGEIN 
Op 3 september spreekt mevr. E. Terpstra in 
de Baten. Aanvang: 20.00 uur. 

OOSTERHESSELEN 
SLEEN EN ZWEELOO 
Op 25 augustus spreken de heren Evenhuis 
en Wiebinga in het Hoes van Hol'an te 
Aaiden. Aanvang: 20.00 uur. 

OOSTERHOUT 
Op 1 september spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in café 't Kerkepadje. Aanvang: 
20.00uur. 



OSS , 
Op 3 I augustus spreekt mevr. M. J. H. u:n 
Ouder-Dekker in hotel Wilhelmina. 
Aanvang: 20.00 uur. 

PIJNACKER 
Op 30 augustus neemt de heer dr. R. 
Braams namens de VVD plaats in een 
forum georganiseerd door de JOVD in 
ontmoetingscentrum de Acker. Aanvang: 
20.00 uur. 

ROLDE 
Op 30 augustus spreekt de heer mr. W. F. 
van Eekelen in café Hofsteenge. Aanvang: 
20.00uur. 

ROOSENDAAL 
Op 3 september spreekt de heer drs. L. M. 
L. H. A. Hermans in 't Witte Roos ken. 
Aanvang: 20.00 u u~ 

RIJSWIJK 
Op 2 september spreekt de heer A. A.M. E. 
van Erp in de Verzoeningskerk. Aanvang: 
20.00uur. 

SASSENHEIM 
Op 2 september spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in de Ouwe Tol. Aanvang: 20.00 
uur. 

SCHAGEN 
Op 30 augustus spreekt de heer P.M. 
Blauw in café-rest. de Roode Leeuw. 
Aanvang: 20.00 uur. 

SCHIEDAM 
Op 3 september spreekt de heer drs. G. M. 
V. v. Aardenne in het Novotel. Aanvang: 
20.00uur. 

ST. MICHIELSGESTEL 
Op 30 augustus spreekt de heer drs. D. J. D. 
Dees in gemeenschapshuis de Huyf. 
Aanvang: 20.00 uur. 

SLIEDRECHT 
Op 6 september spreekt mevr. E. Terpst ra in 
de Bonkelaar. Aanvang: 20.00 uur. 

SNEEK 
Op 6 september spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in hotel Hanen burg. Aanvang: 
20.00uur. 

STAPHORST 
Op 2 september spreekt de heer A. Ploeg in 
motel Waanders. Aanvang: 20.00 uur. 

THOLEN 
Op 30 augustus spreekt de heer mr. J. G. 
Rietkerk in Mul vliet. Aanvang: I 9.45 uur. 

JOVDTWENTE 
Op 7 september spreekt de heer mr. W. J. 
Geertsema in het Postiljon Motel te Almelo. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
Liberalisme onmisbaar, juist nu. 

UTRECHT 
Op 30 augustus spreekt de heer H.H. 
Jacobse in hotel Smits. Aanvang: 20.00 
uur. 

VELDHOVEN 
Op 6 september spreekt de heer drs. G. M. 
V. van Aardenne in de Schalm. Aanvang: 
20.00 uur. 

VOORSCHOTEN 
Op 3 september spreekt mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas in cult. centrum. Aanvang: 
20.30uur. 

VOORST 
Op I september spreekt de heer mr. M. J. 
M. Tripels in het stations koffiehuis te 
Twello. Aanvang: 20.00 uur. 

VORDEN 
Op 3 I augustus spreekt de heer J. D. 
Blaauw in hotel Bakker. Aanvang: 20.00 
uur. 

WAALWIJK 
Op 2 september spreekt de heer mr. M. J. 
M. Tripels in Auberge. Aanvang: 20.00 uur. 

WAGENINGEN 
Op 2 september spreekt de heer L. M. de 
Beer in rest. d'Avondwake. Aanvang: 
20.00 uur. 

WASSENAAR 
Op 30 augustus spreekt de heer A. A.M. E. 
van Erp in het Jeroenhuis. Aanvang: 20.15 
uur. 

WESTERBORK 
Op 6 september spreekt de heer mr. H. E. 
Koning in de Westerburcht. Aanvang: 
20.00uur. 

WINSCHOTEN 
Op 6 september spreekt de heer P. M. 
Blauw in hotel Royal York. Aanvang: 
20.00uur. 

WOLVEGA 
Op 2 september spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in café-rest. Marktzicht 
Aanvang: 20.00 uur. 

WIJK BIJ DUURSTEDE 
Op 31 augustus spreekt de heer mr. drs. F. 
Bolkestein in de Gouden Leeuw. Aanvang: 
20.00uur. 

ZAANSTAD 
Op 3 september spreekt de heer J. D. 
Blaauw in café-rest. Atlantic te 
Krommenie. Aanvang: 20.00 uur. 

JOVDZEELAND 
Op 3 september spreek de heer mr. A. J. te 
Veldhuis in café-rest. Barencts te Goes. 
Aanvang: 20.30 uur. 

ZOETERMEER 
Op I september spreekt de heer H. H. 
Jacobse in de Groene Schuur. Aanvang: 
20.00uur. 

ZWARTSLUIS 
Op 6 september spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in motel 't Zwarte Water. 
Aanvang: 20.00 uur. 



Deze villa in Wassenaar werd met SURFAKOTE MUURCOA
TING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 

Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen. flats, 
kantoren en industriële bouwwerken met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikkerdan een 
gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. 

Aan iedereen die een ziektekosten~ 
verzekering met een uitsluiting 
van bepaalde ziekten of gebreken 
heeft. 
De "O.O.M." accepteert iedereen, ongeacht gezond
heidstoestand, leeftijd of woonplaats. En dat zonder 
die uitsluiting! 

Vraag Uw assurantie-adviseur naar de "O.O.M."
ziektekostenverzekering of zend de antwoordcoupon 
op. 
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woooplaats . . . . . . -- \1 I' ··7~ 
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"fe\etoo . --- SL f'. --aarn 

\.. 
Onderlinge Ziektekostenverzekering-Maatschappij U.A. 
Scheveningseweg 9, 2517 KS Den Haag, telefoon 070- 624011. 

Surfakote is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veel 
langer mee: 10 JAREN GARANTIE. Surfakote is dus een 
uitstekende investering. 

Vraag vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8. 3417 ZG Montfoort (U.). Tel. 
03484- 1587. 

FLORIDA 

Reserveer nu uw COMF. BUNGALOW in Florida. 

1 5-Daagse reis reeds v.a.f2. 146.-. 
lnkl. vlucht, bung.- en autohuur. 

Reisbureau BBI Emmen 

Tel. 05910 - 18888 of uw ANVR-Reisb., ABN-Banken 
en V & D. 

DA'S MOOI 
BINNEN 

óO ).: 

Binnen werken in onze 
overdekte dokken 

gegarandeerd korte levertijden. 

Lage nieuwbouwprijzen 

REVISIE ~.~fiJ/1-\ )~~ 
P/ Langzaam en snellopende motoren 

'-'=---:::...--------- Keerkoppelingen - aggregaten 

SCHRAM 
B.V. Scheepswerven Piet Hein 

Ringdijk 488, Bolnes 
Tel. 010- 139275 I 01804- 13644 

Telex 20075 

28 



............ 7: serres 
ramen en deuren 
totale renovatie 

in kunststof of aluminium 

olsman 
maakt van werk maatwerk 

Vraag daarom ons om advies en een begroting 
ter plaatse of bezoek onze showroom waar u 
al onze kwaliteitsprodukten kunt bewonde
ren. 

bel voor informatie: 
08385-24022 Olsman 

Transformatorstraat 2 
3900 AL Veenendaal 

0 Wij wensen een persoonlijk onderhoud met uw adviseur. 
Bel ons voor een afspraak. 

0 Zend ons uitgebreide informatie betreffende: 

Naam: 

Adres: .................................................................................................... . 

Postcode/Woonplaats ···················································.····················· 

Telefoon: 

Zend deze bon in envelop zonder postzegel aan: Olsman, Ant
woordnummer 1 009. 3900 VB Veenendaal. 

TE KOOP van partik.: aan drie zijden vrijstaand 

HUIS 
Den Haag. Benoordenhout, 8 krs. 2 badkrs., 3 open haarden, grote 
tuin voor en achter. achtertuin grenst aan duinen, dus zicht geheel vrij. 
Hok voor 2 honden inbegr. Vr.prijs/360.000,- k.k . 
Tel. 020 - 710255, b.v.k. v. 9-11 vm.; b.g.g. 070 - 24 7314. 

Occasion sieraden en voorwerpen ruime keuze 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT's JUWELIERS BEDRIJVEN 

Haven 1 + 5 - Schoonhoven 
Tel.: 01823-2651 
(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. artikelen) 

T-shirts. sweaters, trainingspakken, 
bedrukt vanaf 1 5 stuks 

poppelaanstekers bedrukt 
stickers, relatie-art., buttons, petjes 

RYKO HANDELSONDERNEMING 
Postbus 383 - Spoorlaan 393 -Tilburg -Tel. 013 - 435809 

KLEIN - OEVER 
'!orgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad. sport en (samen)spel. creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat. Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230 - 19204. 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal - Velp? Omdat voor 
uw gezin, vrienden en kennissen In een sfeervolle 
omgeving mogelijkheden bestaan. 
Judo -Jiu-Jitsu - Karate- Hstha-Yoga- Jazz- beat
en soul-ballet, moderne damesgymnastlek. 

Tei.085-62.06.28 
Heemskerklaan 54 - 6881 ES VELP (Gld.) 

In het Stikkerhuis, N-Z Voorburgwal 28, Amsterdam, is op 
korte termijn te huur een volledig gemeubileerde kantoor
ruimte van 50m 2 met gebruik van gemeenschappelijke ver
gader-, ontvangst- en reproductieruimte. 
Behalve voor liberale politieke organisaties ook ideaal ge
schikt voor advocaat-, accountant- of adviesbureau. 
Rustige ligging in centrum van Amsterdam, dicht bij C.S. 
Nadere inlichtingen bij: Ferry I.M. Houterman, secretaris Stik
kerstichting, Leidsegracht 93, 1017 NC Amsterda!T\"; tel: 020 
- 257075. 
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ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVÉ, 
UNIEK 

LANDHUIS 
MET ZWEMBAD 

EN SAUNA 

Te koop/evt. koopruil, omg. Doetinchem. Zeer aantrekkelijk 
door ligging dicht bij snelwegen naar Randstad en Duitsland. De 
bouw is rustiek en voornaam, geheel met riet gedekt en vloeren 
in natuursteen. Bijzonder mooie woonruimten, compleet inge
richte keuken, 4 slaapkamers, zonnebalcon, hobbyruimten, dub
bele garage enz. In het souterrain groot zwembad, sauna met 
dompelbad, grote bar-recreatieruimte met open haard en ruimten 
voor kantoren, biljartkamer, eventueel wijnkelder. Geheel nieuw, 
fraai uitgevoerd in oud Hall. architectuur. Eigen oprijlaan en ge
heel aangelegde landschapstuin met vijverpartij. Totaal6.000 m 2 • 

Nadere inf. 
tel. 08340-32354 
of 08350-23732. 
Na 18.00 uur 
08340-30857 

81.1.1. International 
fnvestars 
Incorporated 

A managed portfolio of 

GOLD MINING SHARES 

Prospectus on requestfrom: Cogh & Co B.V. 
Oranjesinge/59- 6511 NR Nijmegen 

Name: ........................................................................................................... . 

Street: ........................................................................................................... . 

City: .............................................................................................................. . 

Richard Ellis 

International Property Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020 - 262691 

/-Yl~41~~Î~,L 
,,tJJJ,;.yt;~1uRl'' 

eerlijke franse keuken 
in bistro atmosfeer 

Lange Voorhout 98 
's-Gravenhage 
070- 601170 

SPECIALE AANBIEDING 
VOOR ONZE WO-VRIENDEN 

12 flessen Minervois rouge, 
V.D.Q.S .• /75,- franco huis 

of 

12 flessen Edelzwicker d' Alsace, 
Pfister./1 05,- franco huis 

Wijnkoperij Van Tetering B.V. 
Zomerzorgerlaan 26 - 2061 CX Bloemendaal 

Telefoon 023 - 257739 

TE KOOP 

OMG. BOXMEER (N.-B.) 

woonboerderij 
op 6500 m 2 eigen grond + 
dependance 

Fraai en vrijgelegen, van alle luxe comfort voorzien I Aangelegde tuin, terras, 
boomgaard, paardestal I Geschikt voor vele doeleinden. Gunstig gelegen I 
Zeer gezellig landhuisstijl - interieur, balkenplafonds I Mooie woonruimtes, 
verbouwd onder architectuur I Oud eiken, 2 badkamers, drLomkeuken, 100 
m' deelllsofer i sol., 1 e klas materiaal, perfecte afwerking I Deze woonboerde
rij is iets aparts en moet beslist van binnen worden gezien. Interessante prijs. 
Voor afspraak: 08855 - 3879. 

VLOER· 
KLUIS 
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Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

8·pagina brochure. 
Telefoon 03451·6110 WD 



ZUil>-
programma van 

ROTUNDATOURS 
nu sterk 

uitgebreid. 
Het nieuwe programma omvat een 
grote keuze uit zo'n 30 combinatie
mogelijkheden van rondreizen, 
verlengingen e.d. in Swaziland, 
Namibië, Botswana, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika. 

Individueel f 3575.-per auto v.a. 

Individueel f 4570.-per bus v.a. 

Groepsreis f 6870.-per bus v.a. 

__..~'>4.\(t: e ..)y ;>I f 
~Rotunda,é.. :.;
1 

Tours< 
~l\""t--~ 

Vraag het programma aan bij 

ROTUNDATOURS 
Meerstraat 22 
7815 XG Emmen 
Tel. 05910-16400 

TACO GEÏSOLEERDE 

ZWEMBAD BOUW 

ENERGIESPAREND 

met vele andere voordelen 

bij ons zijn 
alle onderdelen voorradig 

vraagt nu reeds onze nieuwe 

ZWEMBADBAD OVERKAPPING 
voor bladeren 
spec. AFDEKZEILEN 

Sedert 1960 BOUWT TACO 
EEN DER BESTE ZWEMBADEN 

Mode
presentatie 

Maison Kuiper 
Collection 1982 
vrijdag 3 september 20.00 uur 

Hotel Lauswolt-Beetsterzwaag 
Presentatie: Hans van Willigenburg 

Complet f 40,-
T oegang alleen na reservering bij 

Maison Kuiper, 
Slotlaan 40-44, Zeist. 

Tel. (03404) 18668/18447 
De kollektie wordt ook geshowd 's ochtends 
om 10.30 uur op zaterdag 4 september en 

· dinsdag 7 tjm zaterdag 11 september in onze 
zaak te Zeist. 

HAliTEFOURRURE 
HAliTE CONFECTION 

MAISON 

KIES VOOR EEN GOED 

ISOLERENDE ZWEMBAD AFDEKKING 

voor privé-baden de 

TACO SUPERDEKEN 2 
geeft 

800;6 BRANDSTOF BESPARING 
SCHONER en VEILIGER ZWEMBAD 

of de voor 

OPENBARE ZWEMBADEN 

SPEC. ONTWIKKELDE 

duplexdeken (nieuw) met zijn 

VELE VOORDELEN 

ZWEMBADTECHNIEK 

TACO~,. 
VEENDAM 

ZUIDWENDING 104 TELEFOON (05987). 13795 
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2weken 
Hawaii 

al voor 
2.541.· 

Vliegreis inbegrepen. 
Vakantie op Hawaii. een der laatste paradiJzen op aarde. 
voor een moeiliJk te geloven priJS. U reist per liJndienst met 
comfortabele wide-body-toestellen van CP A1r en u heeft de 
keus uit accommodatie 1n verschillende categorieën hotels 
en appartementen die alle het predikaat 'uitstekend' verdienen. 
Gen1et 1n d1t gegarandeerd zonn1ge. verrukkelijke klimaat 
van het overweldigend natuurschoon met ziJn wuivende 
palmen en ZIJn exotische. wereldberoemde stranden. Er Zijn 
volop interessante excursiemogelijkheden en het uitgaans
leven IS onvergelijkbaar. Kortom. werkelijk een droom
vakantie. 
Meer weten? De bon IS ervoor. Invullen en opsturen en u 
ontvangt omgaand onze brochure met Hawa11-reizen. 

Met CP Air naar Hawaii. 
Droomreizen voor droomprijzen. 

--------------------1 Bon Ja. een vakantie 1n Hawa1i liJkt miJ geweld1g 
Stuur miJ s.v.p uw documentatie. 

Naam 

Adres. 

Postcode ..... Plaats 

Mijn reisbureau IS. 

61 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-------------------Zenden aan: ~anadian Pacific Air. Leidsestraat 55, 
1017 NV AMSTERDAM. Tel. 020- 23 50 62. 

CPAir~ 
Canad1an Pacific Airlines 

,,. . ............. . 
· ~~---111'Air 

UNIEKE WANDELVAKANTIE 
IN HET WALLIS (ZW.) 
Les Marécottes voor liefhebbers van bergen, zon en zuivere lucht 
en veel rust. In ons comfortabele chalet-hotel ( 1100 m) bieden 
wij u persoonlijke verzorging, uitstekende keuken, veel verblijfs
en speelruimten, groot overdekt zwembad, sauna en huisbios
coop. Veel mogelijkheden voor uitstapjes. Trein- en goede weg
verbinding. 
Slechts 10 km van einde autobaan bij Martigny. Ideaal rustpunt 
op weg naar of terugkerend van een vakantie in het zuiden. 

Wandelweken (7 nachten halfpension) vanaf Fr. 476,-- (65+ Fr. 
441 ,-)tot eind oktober (veelal zeer fraai herfstweer). Korting voor 
kinderen. Op ouderkamer tot 6 jaar (logies met ontbijt) gratis. In
teressante winterski-arrangementen. Extra voordelig in januari en 
maart. Ook verhuur chalets en appartementen. 

Belt u nu meteen met Elly en HO).?L **** 
Jan Mol (eig.) en wij zenden u C2Ju,x MilliJ rr:toifts 
omgaand onze folder toe. J " ~(.j 
Lid Club kindervriendelijke CH- 1923 Les Marècottes (Wallis) 
hotels in Zwitserland Tel.: 094126-81547 

Vanaf! aprill983: 61665 

Goed begrip is 't halve werk 
en biedt belangrijke besparingen 

Communicatie
adviezen 
Audio-visuals 
Publicaties 
Folders 
Teksten 

Goede voorlichting is de 
basisvoorwaarde voor 
het begrip voor uw be
leidsplannen en voor de 
snelle uitvoering daarvan. 

Die voorlichting kunnen 
wij vakkundig voor u 
verzorgen. 

., En dát garandeert u 
besparingen; zowel bij de 
voorlichting als bij de 
realisering van de plannen. 

Voor effectieve voorlichting 
b e 1: 0 2 5 2 0 - 1 5 0 9 7 

vanDalen: 
BUREAU VOOR PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 

Vincent van Goghslnge/47 2182 LM Hillegom Tel 02520-15097 
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inuweigenbeschutteomgeving! 

Eén van de 7 extra woon
genietingen in Résidence de 
Eschmolen in Delden is dit ruime, 
heerlijk verwarmde binnenbad 
met alles erop en eraan. ·n Fitness
hoek, ·n sauna, ·n solarium, 
·n vriendelijke club met bar, t.v., 
video en wedstrijdbiljart staan 
24 uur per dag tot uw beschikking. 

Résidence de Eschmolen is ·n selekt 
appartementencomplex. Zojuist 
gerealiseerd in de tuin van 1\Nente, 
Delden Overijssel. Via de E8 is 
Delden snel bereikbaar. 

Naast bovengenoemde voordelen 
zijn er nog zoveel pré·s dat 
·n bezoek aan Delden ·n reisje 
waard is. Als u even van tevoren 
wilt bellen met Olga Vierhout, uw 
permanente gastvrouw, zal uw 
bezoekje in 1\Nente een extra 
plezierige dag worden. voor 
·n bezichtiging bent u ·s maandags 
t!m vrijdags welkom tussen 10 en 5 
en zaterdags tussen 2 en 4 uur. 

Résidence de Eschmolen heeft 
tuin- en terrasappartementen, 
variërend van 80 m2 voor 
250_000_- tot ca. 400m2 voor 
600.000.-. Door de bouwwijze is 
privacy ·n vanzelfsprekendheid. 

Natuurlijk ruilen wij uw bestaande 
pand in. Ook als de waarde van uw 
huidige woning de prijs van uw 
nieuwe appartement overschrijdt, 
is dit bespreekbaar. 

Résidence de Eschmolen, Delden 
1\Nente. Tel. 05407-3382. (45 km 
voorbij Apeldoorn aan de E8 
richting Hengelo). 

'n Projekt van ~ 
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delden 
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Amigo Safety Nederland, Den Haag I Atelier 7, Groningen/ Ho
tel Aux Mille Etoiles, Suisse I Reisbureau BBI, Emmen Bert 
Bolle, Maartensdijk I Restaurant Bistroquet, Den Haag I Stich
ting Burgerschapskunde, Leiden I The Deltona Corporation, 
USA I Dujardin, Leerdam I Hotel Edenhof, Zwammerdam I Hy
potheek Centrum voor Academici, Rotterdam I Christiaan van 
der Klauw, JoureI Klein Oever, Balkbrug I Peter de Korf Gidts, 
Amsterdam I Les amis de Ja dordogne, Epse I Nedinvest, Huizen 
I Hotel Peerboom, Epen I Queen Size, Groningen I RAII
BOVAG, Amsterdam I Randstad Bewaking, Amsterdam I Het 
Kasteel van Rhoon, Rhoon I Rotundatours, Emmen I Prof. W. 
Scharloo, Zeist I Rob Sipkes Edelsmid, Haarlem j Schuytvlot, 
Montfoort I South Pacific Tours, Amsterdam I Smd-Afrikaanse 
Lugdiens, Amsterdam I Switzer, Amsterdam I De Waaijer & 
Partners, Warnsveld I De Wijntapperij 500, Amsterdam 

~
·-.::._ 

IJ I. I 
\'1 !, 

I • o o i. ;sè .L!L. ·.·.~·· -I J.._ 
~ ,;:;:;t.~ - cromlech 

les amis de la dordogne 
Oude Larenseweg 16, 7214 PB Epse. 
Tel. 0575g- 1773 

Import rechtstreeks van wijnbouwers 
uit Frankrijk. --·--·-•·.".....-.. 

Voor een lichte of robuuste afdronk van onze verkiezingswinst 
hebben wij voor onze WO-vrienden een uiterst aantrekkelijke 
aanbieding: 

12 fl. Domaine de Grange Neuve 1979 
A.C. Bergerac. I 90.- franco huis 

12 fl. Chateau Grands Champs 1978 
A.C. Saint-Emilion Grand Cru 

I 150,- franco huis 

Bestellingen ongefrankeerd zenden aan: Les Amis de la Dor
dogne, Antwoordnr. 17, 7200 WG Epse. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant 

Tevens zalen voor recepties, d"~ners, 
vergaderingen etc. 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890) 8896-8884 

Kies voor uw zomer- en wintersportvakantie 

HOTEL EDENHOF- Lenzerheide- (Zwitserland- 1.500 m) 

Neder\. direktie. Vraag inlichtingen, en ook naar onze 
12-p. busreizen. 

B. de Geus - Zwammerdam 
Tel. 01726- 15520; b.g.g ... De Watergeus"- Noorden, tel. 01724-8398. 

KLEIN - OEVER 
2orgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad, sport en (samen)spel. creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230 - 19204. 
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; ~ ; . ' 1982 ... van de doorbraak 

Met de 36 zetels in de Tweede Kamer kunnen zelfs 
niet meerontkennen dat de liberalen de status van 

bereikt. Het is precies datgene waaropJan 
Kammin ga vanaf de start van zijn voorzitterschap vorig jaar heeft gehamerd. 
Hij kreeg ge/ijk. Dat gelijk is te danken aan de juiste mensen op de juiste 
plaats. 
De perfecte managerHans Wiegel, die deze partij van klein tot middelgroot 
wist te bouwen, voorzag wie zijn opvolger moest worden. De fractie en het 
bestuur deelden zijn mening ten aanzienvan die éne man, wiens naam in die 
dagen er steeds weer uitsprong: Ed Nijpels. Eén van de eigenschappen die 
medebepalend was bij de keus van dit 32-jarig Kamerlid totfractievoorzitter 
was zijn vermogen mensen te binden, samen te brengen. Dat heeft hij bewezen. 
Nijpels bouwde de VVD tot een grote partij. Op hem en op Kamminga rust 
respectievelijk politiek en bestuurlijk de immens zware taak de mensen die 
voor de VVD kozen nu vast te houden. Een opdracht die men niet moet 
onderschatten. 
Nu de overwinningsroes in wat stiller water is gekomen en de (in)formatie het 
gezicht van de dagelijkse politiek bepaalt, betekent het dat men niet stil kan 
gaan zitten. De lauweren kunnen niet te lang worden gekoesterd. Dat geldt 
vooralvoorhetkade~ . 
Een winnende partij trekt mensen. Mensen die best wat willen doen, die mee 
willen denken en aan de VVD willen werken. Juist daarom zal de Haya van 
Somerenstichting met haar velescholings-en vormingscursussen van 
bijzonder groot belang zijn in de nabije toekomst. Kennis van de bestuurlijke 
organen, inzicht in de partijpolitiek en spreekvaardigheid zijn onmisbare 
elementen voor het kader. Zo'n kader is de pijler, hetfundament van een 
partij. 
Kamercentrale-en afdelingsbesturen, maar ook de Landelijke 
Propagandacommissie en haar vele vertakkingen hebben dit jaar bewezen dat 
zij een onmisbare rol vervullen in dat grote netwerk dat tezamen een partij 
vormt. Méér dan in het verleden zal nu door de groei van de VVD op hen een 
beroep moeten worden gedaan. Een aanslag op de vaak schaarse vrije tijd. 
Steun en mankracht kan men nog overal gebruiken. 
De groei tot een grote politieke partij is een vreugdevol gegeven, is de basis 
voor zelfvertrouwen. Het werk houdt echter nu niet op. Het begint pas.Alleen 
als men dát inziet, is het mogelijk de behaalde verkiezingswinst te 
stabiliseren. 



foto's Theo Meyer b.v. 
tekst Reny Dijkman 

In een afgeladen Casino in Den Bosch 
begon de historische verkiezingsa vond 
van de VVD. De verwachtingen waren 
hoog gespannen, maar menig VVD-lid 
hield het voorlopig op 32 zetels. Dat 
onze verwachtingen geheel overtroffen 
werden ziet u op deze foto, die vroeg in 
de avond werd gemaakt. (I) 
v.l.n.r. Jan Kamminga, Wim van den 
Berg, Liesbeth van Raalte, Jan 
Hendrik Klein Molekamp en Hugo 
Dittmar vallen stil bij het aanschouwen 
van de uitslagen op het levensgrote 
beeldscherm. 

Het was of men op de overwinning 
afkwam. Heel veeljongeren met Ed 
Nijpels-buttons en affiches namen 
bezit van de zaal. (11) 

En dan staat hij daar ineens in die zaal. 

Stilgeslagen voor het éérst tijdens die 
hele campagne die hij zo goedgebekt 
en zo enthousiast deed ... Ed Nijpels. 
Maar wat begin je als een minutenlang 
scanderende ovatie over je 
heendendert: "Edje ... Edje"? Achter 
Nijpels, campagneleider Gerlof 
Boosman en naast hem een intevreden 
Jan Kamminga. (lil) 

Daarna slaat het vreugdevuur ook over 
de beduusdeEd Nijpels heen. Twee 
armen in deJU9lit; Hij werpt de 

. bl~rtaft:~jilkiezers en hij 
· .. ~•:®.Oecame~'sgaan 
i.~.OO~kan er niet genoeg 

· .. ,. "äl'tkrijgen. Verlegen heft Nijpels de 
· ·· armen.(V) 
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Een bommelding zorgt voor een 
anticlimax, maar voor korte duur. 
Terwijl binnen door beroepskrachten 
naar verdachte voorwerpen wordt 
gezocht (en iets in de garderobe werd 
gevonden), zet het feest zich voor de 
ontruimde zaal voort tot wanhoop van 
de Bossche agenten die hun uiterste 
best doen het pad voor het casino vrij te 
houden. De Blaaskapel speelt wat 
harder en het aan het Casino 
grenzende Internationale 
Vocalistenconcert kon er verder dank 
zij een ontruiming ook wel naar fluiten. 





Hoezeer je dan verstoken bent van élke 
vorm van nieuws blijkt vooral voor ons 
36ste Kamerlid Robin Linschoten. Hij 
verneemt ongeveer een uur later op het 
terras van de Sint John's Pub tegenover 
het Casino dat zijn 
Kamerlidmaatschap bij de telling van 
99 procent van de stemmen een feit is. 
Terwijl de zaal weer wordt geopend, 
blijft een klein groepje achter om het 
25-jarige benjaminkamerlid toe te 
drinken. Die avond kon echt niet kapot. 
36 zetels!!! Een vroege, zoele 
nazomernacht is van de feestvreugde 
getuige. 

niemand een kater! Integendeel. Tien 1 
nieuwe Kamerleden (zie elders in dit 
blad) nemen hun plaats in. Ed Nijpels 
wordt vanzelfsprekend weer 
fractieleider. Zijn eerste daad is Gerlof 
Boosman en Hu go Dittmar te 
bedanken voor hun totale inzet tijdens 
zijn eerste campagne. "Ze zijn voor 90 
procent verantwoordelijk geweest voor 
wat er in de campagne is gebeurd," 
vertelt hij. VoorEd zelf is er een groot 
boeket en op de eettafel van de fractie 
in het Statenrestaurant staan bloemen 
van het personeel. 

De eerste daad van Nijpels na zijn 
herbenoeming bij monde van het (in 
dienstjaren) oudste fractielid Joekes is 
de uitreiking van tien lachzakken aan 
de nieuwkomers. Horen en zien 
vergaat de aanwezigen. (I) 

Daarna wordt weer bloedserieus 
vergaderd. De (in)formatie gaat 
beginnen. 

Vandaag (9 september) zal Ed Nijpels 
nog naar de Koningin moeten voor het 
eerste consult. De fractietafel is voor 
alle leden bijna te klein. (11) 11 

(foto's 
Theo Meyer b.v.) 

~ .. 
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(Af)lopende Hypotheek? 
Voor veel mensen komt binnen afzienbare tijd ( 1 maand tot 1 jaar) het moment waarop ze hun 
hypotheek moeten verlengen of oversluiten. 

En wat is dan wijsheid? 
Blijven zitten waar je zit of eens gaan zien of ergens op de hypotheekmarkt iemand een betere 
(goedkopere) aanbieding wil doen? 

1 Als u binnenkort met dit probleem te maken gaat krijgen, hebben we een suggestie voor u. 

Neem eens contact op met het Hypotheekcentrum. Daar kunt u terecht voor onafhankelijk en· 
vrijblijvend advies èn voor kosteloze bemiddeling. 

In bepaalde situaties kunnen wij erg interessante voorstellen doen: * Nu al een rentegarantie voor straks, hetgeen uw risico bij stijgende rentetarieven beperkt. 

* Advies m.b.t. eventuele wijziging van aflossingssysteem. 
Misschien moet u van annuïteit naar verzekeringshypotheek of omgekeerd. 

* Herbezien van uw risico-dekkingen. 
Misschien zou het nut hebben om voor een interessant lage premie uw leven en I of dat 
van uw partner te verzekeren. 

* Fiscale aspecten kunnen gewijzigd zijn. Misschien is bij een sterk gestegen inkomen, het 
aftrekbaar maken van verzekeringspremies interessant. 

Tijdige informatie kan financieel voordelig zijn. 
Bel gerust even voor die informatie 0 1 0 - 143311 . 

N.B. Ons "Oranje Boekje" met algemene hypotheekinformatie blijft uiteraard gratis beschik
baar. 

voor academici 

010-14.33.11. * (of 053-35.13.04 voor Oost-Nederland) 

POSTBUS 2600 ROTTERDAM 

RAAD VAN TOEZICHT: . 
voorzitter: prof. dr. R. Bannink (econoom); leden: ·prof. dr. J.' Bergsma (klinisch psycholoog). ir. D.J. Brink b.i. 
(architect B.NA). prof. dr. H.G. Schutte Nordholt (cultureel antropoloog). J.P. Kostense (register accountant). 
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Gerlof Boosman 400.000 nieuwe VVD-kiezers! Dàt is het 
campagneleider resultaat van een campagne die dankzij de 

inzet van de hele partij een ongelooflijk 
succes is geworden. Bij de 
Kamerverkiezingen in mei vorigjaar 
haalden wij nog ongeveer 1. 5 miljoen 
stemmen en een percentage van 17. 3. Bij de 
Statenverkiezingen in maart steeg dit 
weliswaar tot 22.2 maar het aantal stemmen 
bleefvrijwel gelijk. Nu werden echt alle 
records geslagen: 1.9 miljoenmensen 
stemden VVD en ons percentage steeg tot 
ongekende hoogte 2 3.1! 10 zetels winst! 

6 

Deze geweldige uitslag is in de eerste 
plaats een persoonlijke triomf voor 
onze nieuwe lijsttrekker Ed Nijpels. 
Zijn dynamische persoonlijkheid, 
warmte en openheid hebben zonder 
enige twijfel tienduizenden over de 
streep getrokken. Zijn tv-optredens 
waren hoogtepunten in onze VVD
campagne. 
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen 
dat de VVD deze keer ook kon 
opereren in een maatschappelijk 
klimaat dat steeds rijper wordt voor 
een liberale aanpak. 
Ik noem u een paar willekeurige 
voorbeelden: 

• al jarenlang pleit de VVD voor een 
zodanige hervorming van ons sociale 
zekerheidsstelsel dat het ook in de 
toekomst betaalbaar blijft. Als eerste 
stelde de VVD in de 70-er jaren dit 
probleem. Zij werd toen weggelachen 
en niet geloofd. Nu het stelsel ons 
boven het hoofd dreigt te groeien- er 
komen per jaar ongeveer 70.000 
uitkeringstrekkers bij, terwijl het 
aantal werkenden met zo'n 70.000 
afneemt!- ziet iedereen in dat sanering 
noodzakelijk is. Daarbij gaat het er om 
het hart van ons sociale stelsel overeind 
te houden! 
• De VVD stelt al een aantaljaren dat 
een winstgevend bedrijfsleven 
noodzakelijk is. Nu twee van de drie 
bedrijven in de gevarenzone zitten, 
ontslagen dagelijks nieuws zijn, zien -
steeds meer mensen in dat "winst 
moet". Ondernemen en winst-maken 
"mag" kennelijk weer! 
• De toenemende bureaucratisering 
leidt steeds meer tot een situatie 
waarbij het individu in de verdrukking 
komt. En strijdt de VVD al niet 
jarenlang tegen bureaucratie en al die 
overbodige overheidsbemoeienis? 

Het zijn zomaar een paar willekeurige 
voorbeelden die het veranderende 
politieke en maatséhappelijke klimaat 
illustreren. 
Er is m.i. nog een belangrijke reden 
waarom de VVD-campagne tot zo'n 
succes werd. Dàt is de geweldige 
gedisciplineerde wijze waarop 
iedereen zich aan de afspraken en de 



landelijk gegeven instructies heeft 
gehouden. 
Onafhankelijke commentatoren 
spreken in dit verband over een 
"foutloze campagne". Discipline, een 
sleutelwoord in iedere campagne, is 
meer dan ooit te voren door iedereen 
opgebracht. Vanafhet prille begin tot 
aan de laatste dag! 
Prof. Oud, een der oprichters van onze 
VVD, zei eens dat het bij 
verkiezingswinst, of -verlies niet gaat 
om de korte maar om de lange golf. 
Onmiskenbaar werkt de lange golf ten 
gunste van de VVD. Geen enkele 
politieke stroming heeft na de oorlog zo 
aan kracht en betekenis gewonnen als 
de liberale, zoals uit onderstaand 
staatje blijkt. 

VVD PvdA CDA 

% % % 

6 28 52 
1946 

8 26 53 
1948 

9 29 49 
1952 

9 33 50 
1956 

12 30 49 
1959 

10 28 50 
1963 

11 24 45 
1967 

10 25 37 
1971 

14 27 32 
1972 

18 34 32 
1977 

17 28 31 
1981 

23 30 29 
1982 

Er is een duidelijk lange golfbeweging 
richting VVD. Vast staat ook dat het 
CDA zich de laatste 20 jaar in 
neergaande lijn beweegt. 

De PvdA lijkt door de jaren heen niet 
wezenlijk aan betekenis te winnen. 
Nederland is bij deze verkiezing 
duidelijker dan ooit weer een 
driestromenland geworden. De 
zogenaamde vierde stroming is een 
vrijwel drooggevallen bedding 
gebleken. 
De VVD kan de 80-er jaren met het 
nodigevertrouwen tegemoet zien. Het 
zijn immers vooral de jonge mensen die 
zich zo sterk tot de VVD-politiek 
voelen aangetrokken. 

Onder de jongste kiezers- 18 t / m 24 
jaar- is de VVD verreweg de grootste 
partij geworden. In deze 
leeftijdscategorie haalden wij maar 
liefst 29 %; het CDA slechts 19 %! En 
onder de scholieren doet de VVD het zo 
mogelijk nog beter. Als die het voor het 
zeggen zouden hebben kregen wij 
maarliefst 55 zetels (1981: 35!). 

De zo gunstige leeftijdsopbouw van 
onze partij-aanbang geeft de VVD een 
geweldig toekomstperspectief. Ter 
illustratie de leeftijdsopbouw van de 
verschillende partijen: 

t/m34jaar 
VVD 44% 
CDA 25% 
PvdA 40% 

Voor het CDA is het perspectief 
ronduit somber. Bijna de helft van haar 
kiezers is ouder dan 50 jaar. De 
toenemende vergrijzing moet haar op 
wat langere termijn wel ernstig 
opbreken. 
De winst van de VVD is duidelijk van 
allekanten gekomen. 37% vanonze 
winst kwam van het CDA, 25 %van 
vroegere D'66 stemmers, 13 %kwam 
van de PvdA. 
Opvallend is wèl dat de VVD nog 
steeds wat ondervertegenwoordigd is 
onder de vrouwen. Ter illustratie de 
verdeling naar geslacht. 

VVD 
CDA 
PvdA 

mannen 
51.8 
45.8 
50.9 

vrouwen 
48.2 
54.2 
49.1 

Winst is er geboekt in alle provincies zoals uit onderstaand overzicht 
blijkt 1981 
Groningen 13.4 
Friesland 12.7 
Drenthe 17.8 
Overijssel 13.2 
Gelderland 16.6 
Utrecht 21.9 
Noord-Holland 21.3 
Zuid-Holland 19.8 
Zeeland 17.1 
Noord-Brabant 14.5 
Limburg 12.6 

INmErEI..J) ..... . 

1982 ftast 
16.9 3.5"' 
17.6 ,.., ,,, 
21.8 4.0 '· 
18.2 s.o~ 

22.4 s.a. 
27.6 s:t 
27.2 !.0• 
25.0 s~l .' 
23.3 ..S.l ' 
22.4 73 
18.6 6..0 

Een duidelijke ere-prijs voor Noord
Brabant, de provincie waaruit ook 
Nijpels afkomstig is. Maar in hoeverre 
daar verband tussen bestaat is uit de 
koele cijfers niet af te lezen. 
Zonder twijfel hebben de kiezers op 
ons gestemd in de hoop dat wij ons land 
weer een perspectief kunnen geven. 
Eennieuw perspectief voor de 
honderdduizenden werklozen, een 
uitzicht voor onze jongeren. 

Pijnlijke maatregelen zijn daarbij 
onontkoombaar. Kosten ons misschien 
tijdelijk enige populariteit. Maar onze 
vele trouwe èn nieuwe kiezers 
verwachten nu daden van ons. Daarom: 
aan'twerk! 

•· I :1 



méérdan 100.000 leden . .. eenfinanciële actie dief 1,2 miljoen 
opbracht en nu ook nog 36 zetels. Tien zetels winst! De VVD is een grote 
partij geworden en dat is aan u te danken. 

Het was echt met enige schroom dat we voor deze Kamerverkiezingen 
voor de derde maal binnen één seizoen een beroep op uw actiebereidheid 
moesten doen. U de dringende vraag moesten stellen zich nogéénmaal 
dit jaar in te zetten voor het behalen van zoveel mogelijk zetels. Dat u 
begreep hóe noodzakelijk het was, bleek uit alles. 

Niet alleen de opbrengst van de financiële actie overtrof onze stoutste 
verwachtingen, ook het aantal mensen dat ditmaal de acceptgiro 
ingevuld naar de VVD terugstuurde lag aanzienlijk hoger dan vorig 
jaar. Bij de Kamerverkiezingen in 1981 brachten 36154 VVD-I eden 
f 770.244,38 bijeen. Nu was de opbrengst maar liefst! 1.237.256,41 en 
stortten 48060 mensen een bijdrage. 
Het gemiddeld overgemaakte bedrag steegvanf 21,30 totf 25,7 4. Ik 
ben u ontzettend dankbaar dat u ondanks de financiële stap terug uw 
partij bepaald niet in de kou hebt laten staan! 

En dan uw fysieke inzet! 
Bij het voeren van de verkiezingsstrijd zijn nu ook veel meer 
propagandisten en "hulptroepen" op de been gekomen. Het bewijs 
daarvan is wel dat de huis-aan-huiskrant en laatste nacht actie beide in 
een oplage van 3,2 miljoen werden gedrukt en verspreid . .. door u! Dit 
betekent dat in één miljoen brievenbussen van huisgezinnen méér dan 
vorigjaar het VVD-standpunt lag. 
Voor al die inspanningen, voor het organiseren van politieke 
bijeenkomsten, voor het propagandavoeren op straat- of dat nu in de 
container of in marktkraampjes was- voor de veel meer dan zakelijke 
inzet van het bureau NAJijtR en René Stokvis ben ik zeer erkentelijk. 
Het al gemeen secretariaat heeft vele overuren gedraaid en de 
campagne werd zeer professioneel geleid door Ger!of Boosman, de man 
die werkelijk dag en nacht in touw is geweest. 
Met u allen hebt u gezorgd voor dit eclatante succes. 
Ik ben er trots op voorzittervan zo'n dynamische, saamhorige partij te 
zijn. 
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Brede 
maatschappe
lijke discussie 

bijeeilk~ten inde 
afdelingen:: .. 

Nu de verkiezingen en vakanties 
weer achter de rug zijn kunnen de 
afdelingen zich weer met andere 
dingen bezighouden. 

Een zaak die in de voorafgaande 
periode wat op de achtergrond is 
geraakt, is de discussie over het 
toekomstig energiebeleid. Het 
zou een goede zaak zijn om hier 
eens wat dieper op in te gaan; 
misschien als begin voor het 
winterseizoen? 

Nu bestaat de mogelijkheid met 
behulp van subsidies, van de 
stuurgroep B.M.D., een 
bijeenkomst te organiseren in uw 
afdeling. Op deze avond die 
zowel voor leden als niet-leden 
toegankelijk is, kunt u sprekers 
vragen die met elkaar en met de 
zaal in discussie gaan. 

Hans van den Broek en Andréa 
Luyben van het algemeen 
secretariaat staan klaar voor 't 
organiseren van sprekers en de 
financiën. 

De bijeenkomst moet wel vóór 31 
december plaatsvinden om nog 
voor subsidie in aanmerking te 
komen. Neem zo snel mogelijk 
even contact met ons op: 070-
614121. • 



MODERN 
LIBERALISME 

Reny Dijkman 

Frits Bolkestein 

"Socialisme en Liberalisme zijn twee 
duidelijk omschreven filosofieën," 
vertelt hij. "Noch de Christen
Democraten noch de Conservatieven 
komen in ideologisch opzicht goed uit 
de verf. Dat zijn beide vrij on
ideologische groeperingen. Tot nu toe 
is er weinig gedaan om de eenheid van 
het liberale denken in internationaal 
opzicht naar voren te laten komen. Dat 
was mijn doel. Daartoe heb ik negen 
politici van verschillende landen 
geïnterviewd. Geen mensen met een 
andere beroepsachtergrond. Ik koop 
niets voor fraaie academische 
theorieën uit een studeerkamer. Nee, 
hiervoor moest ik mensen hebben die 
weten wat het betekent om afhankelijk 
te zijn van de gunst van de kiezer. 
Mensen die weten dat je compromissen 
moet sluiten. 
Daarnaast heb ik geprobeerd mensen 
te interviewen die aan het eind van hun 
carrière staan of hun loopbaan reeds 

-een 
leemte 
ongevuld-

Het VVD- Tweede Kamerlid Frits 
Bolkestein heeft een behoorlijke 
krachttoer achter de rug. Hij 
interviewde negen liberale 
kopstukken, acht uit Europa en één uit 
India, over het hedendaags 
liberalisme. Het in het Engels 
verschenen boek geeft niet alleen een 
duidelijk beeld van het liberalisme, 
maar toont ook de verschillende 
problemen waarmee liberalen in zeven 
EEG-landen kampen. Bolkestein 
schreefhet boek om aan te tonen dat 
liberalisme een internationale 
politieke stroming is. 

hebben afgesloten. Dat is niet helemaal 
gelukt. Gaston Thorn zit nog volop in 
zijn carrière en Jean François Deniau 
heeft weliswaar nu geen baan, maar hij 
is jong genoeg om nog een functie te 
vervullen. Bij het merendeel is het me 
echter wél gelukt. Daarvoor had ik 
twee motieven. In de eerste plaats 
spreekt iemand die uit het politieke 
strijdperk is teruggetreden vrijer. Hij 
kan afstandelijker zijn gedachten laten 
gaan, zoals bij ons bijvoorbeeld Van 
Riel dat kon. 
In de tweede plaats veronderstel ik dat 
iemand die 30, 40 of 50 jaar in de 
politiek heeft gezeten een groot 
overzicht heeft over wat hij heeft 
gedaan en over de ontwikkelingen van 
de maatschappij. Daardoor kan hij 
meer wijsheid naar voren laten komen. 
Dat laatste is redelijk gelukt. Als je 
naar de leeftijden kijkt, zie je een 
aantal mensen van tegen de 80. De 
gemiddelde leeftijd is 68." 

Liberalisme 

De schrijver maakt een onderscheid 
tussen het liberalisme als houding en 
Liberalisme als politieke filosofie. 
"Die houding is te omschrijven als 
respect voor de mening van anderen, 
als het aanvaarden van de 
pluriformiteit van de samenleving. Dat 
soort liberalen tref je met uitzondering 
van uiterst links en uiterst rechts in alle 
partijen aan. Daarnaast bestaat het 
Liberalisme als politieke filosofie. Dat 
is niet de houding, dat is de inhoud. In 
internationaal opzicht wordt er helaas 
niet veel over geschreven. Ik vind dat 
wel nodig." 
In zijn slotopmerkingen heeft 
Bolkesteinde vraag gesteld, die niet 
alleen hemzelf maar elke Liberaal 
intrigeert: Wat zijn de kenmerken van 
het liberalisme? Bolkestein: "Ik ben 
begonnen met te zeggen dat het streven 
naar sociale rechtvaardigheid, dat 
betekent dat niemand in de 
maatschappij ten onrechte lijdt of 
tekort komt, dat dit ideaal ook de 
socialisten hebben. Bij het zoeken naar 
kenmerken voor het Liberalisme als 
filosofie heb ik gezocht naar 
eigenschappen die we méér hebben 
dan andere partijen. Ik vond er vijf. 

1. Voorop staat vrijheid. Een politiek 
kenmerk. 

2. Het primaat van het individu. Bij 
ons staat het individu voorop en niet de 
staat, het gezin, de collectiviteit of de 
kerk. Dat is een sociaal kenmerk. 

3. Decentralisatie. Toxopeus heeft het 
daar in zijn interview uitvoerig over. 
Wij streven er nog steeds naar om de 
macht te verbrokkelen en zo dicht 
mogelijk bij de mensen te brengen. Dat 
is een bestuurlijk kenmerk. 

4. Wij zijn voor een particuliere 
ondernemingsgewijze produktie. Niet 
omdat zij heilig is, maar omdat zij een 
belangrijk middel is ter verwerving van 
welvaart en ter ondersteuning van 
persoonlijke vrijheden. Dit is een > 
economisch kenmerk. 



5. Wij, Liberalen, streven naar zoveel 
mogelijk algemene maatregelen en zo 
weinig mogelijk bijzonder ingrijpende 
maatregelen van de wetgevende 
macht. Wehebbenlieveralgemene 
regels die voor alle mensen gelden en 
geen regeltjes die voor bepaalde 
groepen of onderdelen van de 
maatschappij zijn opgesteld. Dat is een 
wetgevend kenmerk." 

Leemte 

Bolkestein heeft met zijn boek 
"Modern Liberalism" duidelijk in een 
leemte voorzien. Hij is afgestudeerd 
filosoof, maar bovendien beschikt hij 
over het vermogen door zeer duidelijke 
vraagstelling, zeer indringend, de 
geïnterviewden los te krijgen. Het boek 
is ook in vraag-en-antwoordstijl 
geschreven. Hij benaderde drie 
mensen die voor de Liberale 

Internationale hebben gesproken. 
Masani, Grimond en Malagodi. De 
anderen zocht hij op: Federspiel in 
Kopenhagen, Misschnick in Bonn, Rey 
en Thorn in Brussel en Deniau in 
Parijs. 
Vanuit Duitsland heeft hem al het 
verzoek bereikt of van "Modern 
Liberalism" een Duitse vertaling kan 
worden gemaakt. "In principe ben ik 
daarnatuurlijk voor te vinden," zegt 
hij. 

Hij verwacht dat zijn boek aan een vrij 
grote lezerskring appelleert. "Het is in 
feite bestemd voor allen die in politiek 
geïnteresseerd zijn. En dan denk ik niet 
alleen aan politici ofleden van 
vertegenwoordigende lichamen of 
leden in studieclubs of thinktanks of 

het Europees Parlement. Ook aan niet
liberalen. Als ik een dergelijk boek met 
negen interviews van internationale 
socialistische politici zou treffen, zou 
ik het kopen." 
Het boek is uitgegeven door Elsevier. 
Het kost in de winkel/ 45,-. De 
Teldersstichting, onder wier auspiciën 
het verschijnt, verkoopt "Modern 
Liberalism" voor f 30,-. • 

• • • 
• 

• 

~n ~ c~~uaá~'d 7i 
.~~n "~ .//Zazkn,k~/f 

van 30 september tot en met 4 oktober 1982 

Deelnemers: 
Fijnaut Oude Kunst B.V., Amsterdam (meubelen en 

antiquiteiten); Simons Juweliers, Amsterdam/'s-Gravenhage 
(juwelen); Bert Bolle, Maartensdijk (barometers); Smelik & 

Stokking, Antiquiteiten en Oude Kunst B.V., Ridderkerk 
(meubelen; zilver en porselein); Hans Kreft, Rotterdam 

(klokken): e.a. 

Expositieadres: 
Buitenplaats Rustenhoven, Dorpsweg 185-187,3738 CD 

Maartensdijk (prov. Utrecht). 
Openingstijden: donderdag 30/9 en vrijdag 1110 van 14.00 tot 

22.00 uur, zaterdag 2/10 en zondag 3/10 van 12.00 tot 18.00 uur 
maandag 4/10 van 14.00 tot 22.00 uur 

Geïllustreerde brochure gratis (wordt op verzoek ook 
toegezonden). 

Inlichtingen: Tel. 03461-2400/2800 of01804-20689 

DEMONSTRATIE INBRAAKBEVEILIGING! 

Kosteloos en geheel vrijblijvend demonstreren wij bij u 
thuis of in uw bedrijf ons superieure electronische 
INBRAAKBEVEl LIGINGSSYSTEEM. 

Door eigen import slechts/1.450,-, excl. 18% BTW. 

Bel voor nadere inlichtingen 

of folder:A"""===~ 
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AMIGO SAFETY NEDERLAND 
Javastraat 281 - Den Haag 
Tel. 070 - 636370 



1982 19 en 20 november - jaarlijks congres Organisatie Vrouwen in de 
VVD te Lonteren 

tussen IS september - het hoofdbestuur en de ledenvergadering 22november - dagelijks-bestuursvergadering en 31 december van elke afdeling kunnen kandidaten stellen 
voor de vacatures in het dagelijks bestuur 29november - dagelijks-bestu~rsvergadering (36ste jaarlijkse algemene vergadering 
1983) 30november - Vrijheid en Democratie (A)-

18 september - bestuurderscursus Haya van amendementen c.q. moties op 

Somerenstichting (Jaarbeurs, Utrecht) beschrijvingsbrief 65ste algemene 
vergadering 

18en 19september - Landelijke Vormingscursus (Haya van I december - bezoek dagelijks bestuur aan KC Utrecht Somerenstichting)- De Baak, Noordwijk 

20 september - dagelijks-bestuursvergadering 6december - hoofdbestuursvergadering 

21 september - Vrijheid en Democratie tOen 11 december - 65ste algemene vergadering (buitengewone 
algemene vergadering)- 't Spant te Bussum 

27 september - dagelijks-bestuursvergadering 13december - dagelijks-bestuursvergadering 

4oktober - dagelijks-bestuursvergadering 14december - VrijheidenDemocratie 

Soktober - Vrijheid en Democratie IS december - bezoek dagelijks bestuur aan KC Friesland 

6 oktober TV-uitzending 20december - dagelijks-bestuursvergadering 

9oktober - bestuurderscursus Haya van 22 december TV-uitzending Somerenstichting (Jaarbeurs, Utrecht) 

9 en 10 oktober - Landelijke Vormingscursus (Haya van 31december - sluitingsdatum kandidaatstelling 

Somerenstichting)- De Baak, Noordwijk periodieke verkiezing leden dagelijks 
bestuur ( 1983) door de ledenvergaderingen 

I loktober - hoofdbestuursvergadering van de afdelingen 

(beschrijvingsbrief 65ste algemene 
vergadering) 

19oktober - Vrijheid en Democratie (A)- 1983 
beschrijvingsbrief 65ste algemene 

lOjanuari - dagelijks-bestuursvergadering vergadering 

2Soktober - dagelijks-bestuursvergadering 17januari - hoofdbestuursvergadering-
beschrijvingsbrief 36ste jaarlijkse 

27oktober - bezoek dagelijks bestuur aan KC Leiden algemene vergadering ( 66ste algemene 
vergadering) 

JOoktober - thema-congres euthanasie 
19januari - bezoek dagelijks bestuur aan KC Overijssel 

I november - dagelijks-bestuursvergadering 
24januarl - dagelijks-bestuursvergadering 

2november - Vrijheid en Democratie 
2Sjanuari - Vrijheid en Democratie (A)- publikatie 

Sen 6 november - jaarlijks congres Vereniging van Staten- en beschrijvingsbrief 36ste jaarlijkse 
Ra1dsleden algemenevergadering 1983 

8november - dagelijks-bestuursvergadering 
tussen 26 januari en - indiening amendementen c.q. moties door 

13november bestuurderscursus Haya van 11 maart afdelingen, centrales, commissies (art. 60 
Somerenstichting (Jaarbeurs, Utrecht) h.r.) en bijzondere groepen op voorstellen 

hoofdbestuursvergadering 
voor de 36ste jaarlijkse algemene 

IS november vergadering 1983 

vóór 16 november - indiening van voorstellen voor de 36ste 29januari - viering 35-jarig bestaan van de VVD 
jaarlijkse algemene vergadering ( 1983) 

- dagelijks-bestuursvergadering door de ledenvergaderingen van de 31januari 
afdelingen en de centralevergaderingen van 

- dagelijks-bestuursvergadering de centrales 7februari 

16november - Vrijheid en Democratie 8februari - Vrijheid en Democratie (B) 

17november - bezoek dagelijks bestuur aan KC Zeeland 9februari - bezoek dagelijks bestuur aan KC 
Groningen 



li februari - hoofdbestuursvergadering llenl3mei - PINKSTEREN (algemeen secretariaat 
gesloten) 

llfebruari - Vrijheid en Democratie 
lSmei TV-uitzending 

l6februari - partijraad (behandeling rapporten 
Teldersstichting) 30mei - hoofdbestuursvergadering 

l8februari - dagelijks-bestuursvergadering 3Imei - Vrijheid en Democratie 

lmaart - bezoek dagelijks bestuur aan KC 6juni - dagelijks-bestuursvergadering 
Amsterdam 

8juni - bezoek dagelijks bestuur aan KC 
7maart - dagelijks-bestuursvergadering Rotterdam 

8maart - Vrijheid en Democratie I3juni - dagelijks-bestuursvergadering 

9 maart TV-uitzending lOjuni - dagelijks-bestuursvergadering 

14maart - dagelijks-bestuursvergadering lijuni - VrijheidenDemocratie(B) 

limaart - hoofdbestuursvergadering l7juni - hoofdbestuursvergadering 

l3maart - bezoek dagelijks bestuur aan KC Den 4juli - dagelijks-bestuursvergadering 
Helder 

vóórlSjuli - mededeling van het hoofdbestuur aan de 
l8maart - dagelijks-bestuursvergadering besturen van afdelingen en centrales met 

betrekking tot het periodiek aftreden van 
l9maart - Vrijheid en Democratie (A)- publikatie leden van het dagelijks bestuur tijdens de 

amendementen c.q. moties op de voorstellen 37stejaarlijkse algemene vergadering 
voor de 36ste jaarlijkse algemene (1984) 
vergadering 1983 

llaugustus - dagelijks-bestuursvergadering 
1 april - GOEDE VRIJDAG (algemeen 

secretariaat gesloten) l9augustus - hoofdbestuursvergadering 

3en4april - PASEN (algemeen secretariaat gesloten) vóór I september - hoofdbestuurvraagt VVD-fractieleden 
Europese Parlement of zij bereid zijn een 

11 april - dagelijks-bestuursvergadering kandidatuur in overweging te nemen 

llapril - Vrijheid en Democratie Sseptember - dagelijks-bestuursvergadering 

1Seni6april - 36ste jaarlijkse algemene vergadering 6september - Vrijheid en Democratie (A)- hoofdbestuur 
( 66ste algemene vergadering)- De Flint te geeft aan leden kennis van hun bevoegdheid 
Amersfoort om tot 30 september 1983 aan het bestuur 

van hun afdeling namen te noemen van 
18april - dagelijks-bestuursvergadering personen die zij wensen voor te dragen als 

lOapril - bezoek dagelijks bestuur aan KC Tilburg 
voorlopige kandidaten voor het Europese 
Parlement; tevens publiceert het 
hoofdbestuur de hoofdlijnen van de 

lSapril - hoofdbestuursvergadering kandidaatstellingsprocedure 

l6april - Vrijheid en Democratie 7september - bezoek dagelijks bestuur aan 
KC 's-Hertogenbosch 

lmei - dagelijks-bestuursvergadering 
I 0 september - partijraad (behandeling concept Europese 

Smei - BEVRIJDINGSDAG (algemeen verkiezingsprogramma) 
secretariaat gesloten) 

12 september - dagelijks-bestuursvergadering 
9mei - dagelijks-bestuursvergadering 

tussen IS september - het hoofdbestuur en de ledenvergadering 
10mei - Vrijheid en Democratie en 31 december van elke afdeling kunnen kandidaten stellen 

voor de vacatures in het dagelijks bestuur 
1lmei - HEMELVAARTSDAGCalgemeen ( 3 7 ste jaarlijkse algemene vergadering 

secretariaat gesloten) 1984) 

16mei - dagelijks-bestuursvergadering 19 september hoofdbestuursvergadering 

18mei - bezoek dagelijks bestuur aan KC Drenthe 
(beschrijvingsbrief 6 7 ste algemene 
vergadering) 



24 september 

26 september 

27 september 

28 september 

tussen 1 en 
22oktober 

Joktober 

6-8oktober 

lOoktober 

Hoktober 

24oktober 

vóór 25 oktober 

25oktober 

26oktober 

31 oktober 

4 en 5 november 

vóór 7 november 

- partijraad (bespreking Troonrede en 
Miljoenennota) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie (A)- publikatie 
beschrijvingsbrief 67ste algemene 
vergadering 

- bezoek dagelijks bestuur aan KC Haarlem 

- afdelingen vergaderen over de vraag welke 
voorlopige kandidaten zij voor het Europese 
Parlement wensen voor te dragen 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- congres Liberale Internationale te 
Stockholm 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- secretarissen afdelingen brengen 
voorlopige kandidaten Europese Parlement 
ter kennis van het hoofdbestuur 

- Vrijheid en Democratie 

- bezoek dagelijks bestuur aan KC 
Gelderland 

- hoofdbestuursvergadering (vaststelling 
groslijst en technisch advies Europese 
Parlement) 

- jaarlijkscongres Vereniging van Staten- en 
Raadsleden te Lunteren 

- hoofdbestuur zendt groslijst en technisch 
advies Europese Parlement aan 
secretarissen kamercentrales 

7 november - dagelijks-bestuursvergadering 

8 november - Vrijheid en Democratie (A)- publikatie 
groslijst en technisch advies Europese 
Parlement 

14 november - dagelijks-bestuursvergadering 

vóór 16 november - indiening van voorstellen voor de 37ste 
jaarlijkse algemene vergadering ( 1984) 
door de ledenvergaderingen van de 
afdelingen en de centralevergaderingen van 
de centrales 

16 november - bezoek dagelijks bestuur aan KC Limburg 

18 en 19 november - jaarlijks congresOrganisatie Vrouwen in de 
VVD 

21 november - hoofdbestuursvergadering 

22 november - Vrijheid en Democratie 

28november 

vóór 29 november 

30november 

vóór 1 december 

2 en 3 december 

6december 

12december 

14december 

19december 

20december 

25 en 26 december 

31december 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- kamercentrales vergaderen om advieslijst 
Europese Parlement op te stellen 

- bezoek dagelijks bestuur aan KC Dordrecht 

- advieslijsten kamercentrales inzake 
Europese Parlement worden toegezonden 
aan hoofdbestuur 

- 67ste algemene vergadering (buitengewone 
algemene vergadering) 

- Vrijheid en Democratie 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- bezoek dagelijks bestuur aan 
KC 's-Gravenhage 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- KERSTMIS (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- sluitingsdatum kandidaatstelling 
periodieke verkiezing leden dagelijks 
bestuur ( 1984) door de ledenvergaderingen 
van de afdelingen 

N.B. - radio-uitzendingen vinden plaats vanaf dinsdag 14 
september 1982, éénmaal in de veertien dagen, steeds op 
Hilversum 11 van 18.20-18.30uur 

- de 3 7ste jaarlijkse algemene vergadering 1984 wordt 
gehouden in de maand april te 's-Hertogenbosch 

Verschijningsdata Vrijheid 
en Democratie in 1983 
14december (nr.1277) (1982: reeds vastgesteld) 
25januari (A) (nr.1278) 

8februari (B) (nr.1279) 
22februari (nr.1280) 

8maart (nr.1281) 
29maart (A) (nr.1282) 
12april (nr.1283) 
26april (nr.1284) 
lOmei (nr.1285) 
31mei (nr.1286) 
21juni (B) (nr.1287) 

6september (A) (nr.1288) 
27 september (A) (nr.1289) 
U oktober (nr.1290) 
25oktober (nr.1291) 

8november (A) (nr.1292) 
22november (nr.1293) 
6december (nr.1294) A = reglementair 

20december (nr.1295) B = bij voorkeur 

Totaal in 1983: 18nummers,evenalsin 1982 

i: 



Tien nieuwe Kamerleden komen de VVD versterken. Afkomstig uit alle 
windstreken van het land. Om u wat vertrouwd te maken met dezeferme 
fractie-uitbreiding maakte H enk Krol met hen de volgende miniportretten. 
De plaatsingvan de leden is in volgorde van de kandidatenlijst. 

Mr. Jan-Cees Wiebenga 
doet het net andersom 

Dat een actieve VVD-er na jaren van 
noeste arbeid voor zijn partij 
uiteindelijk in de Eerste Kamer terecht 
komt, is een veel voorkomend 
verschijnsel. Goede voorbeelden 
hiervan waren en zijn Haya van 
Someren en Frits Korthals Altes. Jan
Cees Wiebenga doet het echter net 
andersom. Deze in 194 7 in Haarlem 

Prof. dr. ir. Joris 
Voor hoeve: 
koffie met Koos 
De politieke carrière van Joris 
Voorhoeve (geboren 22-12-1945 in 
Den Haag) begon eigenlijk tijdens het 
drinken van een kopje koffie met Koos 
Rietkerk op een vroege 
zaterdagmorgen in Maastricht. De 
VVD was daar bijeen voor een congres 
in verband met de Europese 
verkiezingen. Joris Voorhoeve was 
daar ook aanwezig en kreeg bij toeval 
de toenmalige fractievoorzitter van de 
VVD tegenover zich aan de 

geborenjurist verhuist van de Eerste 
Kamer naar de Tweede Kamer. 
Zijnjeugd bracht Jan-Cees door in 
Leiden en Eindhoven. Tijdens zijn 
studententijd in Leiden begon zijn 
politieke interesse. Al snel kwam hij in 
de Leidse gemeenteraad. 
Daarnaast was hij vice-voorzitter van 
de JOVD, president van de 
W ereldf edera tie van li herale 
Jongerenorganisaties en voorzitter van 
de Liberale Studentenvereniging 
Nederland. 
In 197 3 werd J an-Cees Wiebenga 
plotseling onderwerp van de landelijke 
pers omdat hij in dat jaar werd 
benoemd tot Nederlands jongste 
burgemeester en wel van de gemeente 
Eelde. In die gemeente, om precies te 
zijn in het door Jan Pelleboer zo 
bekend geworden Paterswolde, woont 
hij sindsdien met veel plezier. 
Op zijn dertigste herhaalde zich de 
geschiedenis omdat hij toen werd 
benoemd als Nederlands jongste 
Eerste Kamerlid. "Ja ik doe alles 
precies omgekeerd, ik ben begonnen 

ontbijttafel. Daar raakte het tweetal 
aan de praat en de volgende dag belde 
Koos hem op met het verzoek om 
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waar je hoort te eindigen. Nu ik 
eenmaal in de Tweede Kamer kom, 
behoor ik niet eens meer tot de 
allerjongs ten." 

De verkiezingsavond was voor Jan
Cees Wiebenga vóór alles een werk-
a vond. Als burgemeester moest hij de 
verkiezingsuitslag vaststellen van zijn 
gemeente waarbij hij al een goede 
tendens kon bespeuren. De VVD steeg 
in Eelde van 3 2 naar 3 5 %. 
Aan het eind van de avond bezocht hij 
samen met zijn vrouw de familie 
Vonhoff die ter ere van de 
verkiezingswinst een borrel gaf. 
Voor alle nieuwgekozen leden dezelfde 
slot vraag: "Wat is het eerste wat je 
gaat doen als je eenmaal in de Tweede 
Kamer zit?" 
Jan-Cees Wiebenga antwoordt hierop 
zeer resoluut: "In de Eerste Kamer heb 
ik de aanpassingswetgeving van de 
Grondwet gedaan. Die komt nu in de 
Tweede Kamer ter sprake. Ik hoop dat 
ik bij die behandeling ook in de Tweede 
Kamer een rol kan spelen". 

directeur van het Wetenschappelijk 
bureau van de VVD, de 
Teldersstichting, te worden. 
Dat was geen ondoordachte daad van 
de toenmalige voorzitter. Net als de 
meeste andere gesprekspartners van 
Joris Voorhoeve moet hij al snel onder 
de indruk zijn gekomen van diens 
capaciteiten en indrukwekkende staat 
van dienst. Joris studeerde eerst aan de 
hogere landbouwschool en kwam 
daarna op de Landbouw Hogeschool in 
Wageningen. Daar studeerde hij 
landbouw ontwikkelingseconomie. 
Gelijktijdig deed hij in Leiden 
politieke wetenschappen. 
Via een beurs mocht hij zich daarna 
specialiseren aan de 
Hopkinsuniversiteit in Amerika waar 



hij al snel een mastersgraad 
behaalde in de leer van de 
internationale betrekkingen niet lang 
daarna gevolgd door zijn doctorsgraad. 
Het proefschrift van de jonge doctor 
ging over het Nederlands beleid in het 
buitenland. Van 1973 tot 1977 werkte 
hij op de Wereldbank in Washington 
waar hij zich bezighield met 
beleidsplanning. In die tijd reisde hij 
beroepsmatig ook veel door Azië. In 
1977 kwam hij terug naar Nederland 
waar hij zich ten behoeve van de 

Wetenschappelijke Raad voor het 
Re gerings beleid (WRR) ging 
bezighouden met Internationale 
Zaken. Gelijktijdig met zijn 
aanstelling tot directeur van de 
Teldersstichting werd Joris Voorhoeve 
ook benoemd tot bijzonder hoogleraar 
in Wageningen waar hij Internationale 
betrekkingen doceert. 
Joris verrast zijn vrouw en vier 
kinderen regelmatig met cello- en 
hoornspeL Zijn voorkeur gaat daarbij 
uit naar composities van 

Drs. Frans W eis glas: 
verdediger van vrijhandel 

Frans Weisglas (geboren 8 augustus 
1946 in Den Haag) haalde het bij de 
vorige Kamerverkiezingen nét niet. De 
VPRO-televisie rekende hem toen al 
wel tot de kanshebbers en volgde hem 
toen enkele dagen. Omdat Frans net uit 
de boot viel werd het een reportage met 
een wat droevig slot. Dit keer was er 
geen vuiltje aan de lucht en kon hij al 
vrij vroeg op de verkiezingsavond 
vaststellen dat zijn zetel wel behaald 
zou zijn. 
Frans studeerde Economie in 
Rotterdam en ging na zijn studie 
werken bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Allereerst mocht 
hij zich daar bezighouden met 
internationale milieuproblemen, 
vervolgens zat hij vier j?.ar in Génève 
bij de Verenigde Naties ten behoeve 
van de handelsbesprekingen. Terug in 
Nederland werd hij secretaris van de 
CDA-minister van Ontwikkelings-

a 
Mr.Benk 
Korthals: 
',Minder wetten' 

samenwerking, Jan de Koning. 
"Vanuit mijn functies op het ministerie 
heb ik vanaf de buitenkant kunnen zien 
wat het Kamerwerk allemaal inhoudt. 
Dat trok me aan. Als Kamerlid kun je 
immers richting geven", vertelt Frans 
Weisglas. Zijn voornaamste interesses 
zullen vooralliggen op het terrein waar 
hij tot nu toe werkzaam op was: 
buitenlandse politiek, 
ontwikkelingssamenwerking, 
handelspolitiek en internationaal
economische betrekkingen. "Maar ik 
heb een brede belangstelling, dus ik zal 
me daar niet toe hoeven te beperken", 
voegt hij er opgewekt aan toe. 
In zijn vrije tijd houdt Frans van 
Nederlandse literatuur en van 
wandelen. Dat bleek ook op de 
verkiezingsavond toen Frans
weggejaagd uit het Casino in Den 
Bosch vanwege de bommelding- met 
zijn vrouw een eindje om ging, om 

In Rotterdam en omgeving behoorde 
hij al tot de meest bekende VVD-ers. 
Buiten de Maasstad had menigeen ook 
al van zijn naam gehoord hoewel men 
hem daar nog wel eens verwarde met 
de oud-voorzitter Frits Korthals Altes. 

Barokmeesters. 
Voor Joris Voorhoeve is de Tweede 
Kamer al bekend terrein, als directeur 
van de Teldersstichting was hij bij alle 
fractievergaderingen aanwezig. Toch 
aan hem ook de slotvraag, wat is het 
eerste wat hij er wil gaan doen? 

"Praten met veel mensen om na te gaan 
hoe alles precies werkt, want hoewel ik 
nu drie jaar bij de 
fractievergaderingen heb gezeten, heb 
ik nog een groot aantal vraagtekens." 

daarna in alle rust te kunnen vaststellen 
dat het wel goed ging met zijn VVD. 
Zijn antwoord op onze slotvraag: "Ik 
hoop dat ik ertoe kan bijdragen dat we 
met het oog op onze eigen economische 
problemen tóch niet zullen besluiten 
om onze grenzen te sluiten voor 
produkten uit ontwikkelingslanden. 
Dat zou korte termijnpolitiek zijn. Ook 
in deze moeilijke tijden moeten 
liberalen vrijhandel blijven 
verdedigen. Op langere termijn zullen 
we daarmee én onszelf én de 
ontwikkelingslanden helpen". 

Dat laatste zal snel voorbij zijn, want 
de op 5 oktober 1944 in Voorschoten 
geboren Benk Korthals maakt de 
indruk dat hij er flink tegenaan zal 
gaan. Na het gymnasium ging Benk 
rechten studeren in Leiden. Al heel 
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vroeg was hij in politiek geïnteresseerd, 
maar het duurde tot 1976 voordat hij 
binnen de VVD echt actief werd. "Ik 
bezocht een paar ledenvergaderingen 
en voor ik het wist werd ik gevraagd 
voor mijn kamercentrale." 
Naast zijn interesse voor de politiek is 
Benkook een all-round sportman. Hij 

(vervolgvanpag.l5) 

hockeyt, speelt tennis, zeilt en squasht 
("met zo'n bal keihard tegen een muur 
meppen") en voetbalt. Zijn vrouw en 
twee kinderen zijn daarbij zijn beste 
supporters. 
Is er dan tijd over dan leest Benk 
Korthals literatuur of 
geschiedenisboeken. 

De verkiezingsavond had hij zijn 
vrouw een etentje beloofd op een adres 
in Rotterdam dat hij zorgvuldig voor 
iedereen geheim hield. Toch lukte het 
een van zijn vrienden om die 
"schuilplaats" te ontdekken en om half 
acht kreeg hij er een telefoontje dat zijn 
verkiezing wel vaststond. 

In de Kamer hoopt hij vooral bezig te 
kunnen zijn met justitie, politie, 
strafrecht en sociaal-economische 
problemen. 
Vanzelfsprekend hoopt hij daarnaast 
nog voldoende tijd over te houden voor 
zijn gezin. 

Op de vraag wat hij als eerste in de 
Kamer hoopt te doen zegt Benk: 
"Kijken of het mogelijk is om tot een 
efficiëntere wetgeving te komen. Als 
het maar even kan zouden er minder 
wetten moeten komen. Mijn stelregel is 
immers- maak niet voor iedere situatie 
een wetje-. Maar of het me zallukken 
om daar iets aan te veranderen ... " 

==================-======================================================= 
Voor Greetje den Ouden-Dekkers 
begon het Kamerwerk al meteen op de 
dag van de verkiezingen zelf. Het 
weekblad Panorama had zijn keuze op 
haar laten vallen voor een artikel over 
een aankomend Kamerlid. Vandaar 
dat ze die dag werd bezocht door een 
journalist die haar in alles volgde. 
Wellicht had Panorama zijn keuze 
mede laten bepalen door de 
geboorteplaats van Greetje: Bergen
op-Zoom ( 1-1-1940), een stad die wel 
meer uitstekende kamerleden voor de 
VVD heeft opgeleverd. 
Na haar HBS-B studeerde ze MO
Nederlands. Bewust koos ze daarna 
voor een huwelijk en even bewust voor 
haar kinderen. 
Sinds 1976 werkt mevrouw Den 
Ouden-Dekkers als docente 
formuleringsvaardigheid aan de Stova, 
een hogere beroepsopleiding voor 
analisten in Wageningen. 
"Ik terg mijn leerlingen met 
formuleringszaken. Ik leer ze een 
betoog op te zetten, logisch redeneren 
en help ze bij het kiezen voor de juiste 
zinsop bouw.·: 
Waarom ging Greetje Den Ouden in de 
politiek? "Leven is keuzes maken. Doe 
je dat niet zelf dan doen anderen het 
voor jou. Dat was voor mij het 
uitgangspunt om politiek actief te 
worden. In 1971 werd ik lid van 
DS'70." 

Greetje den Ouden-Dekkers: 
van DS'70 naar de VVD 
Al heel snel was ze daar bestuurslid en 
kwam ze in de Staten van Utrecht. 
Kort daarop kwam DS'70 in de 
regering. Dat werd voor haar, net zoals 
voor vele andere leden van die partij, 
een bittere teleurstelling. Bijna geen 
van de liberale principes bleven 
overeind. 
"Het werd gewoon een socialistische 
partij en toen zijn mijn man en ik eruit 
gegaan". Na twee jaar partijloos te zijn 
geweest, koos ze daarna voor de VVD. 
"Toen ontstond een sneeuwbaleffect. 
Ik rolde van het één in het ander. Uit 
mijzelf zou ik ook nooit het 
kamerlidmaatschap hebben 
geambieerd, maar ook daarvoor werd 
ik gevraagd." 
De laatste jaren was Greetje vooral 
actief in de "Vrouwen in de VVD" en 
was ze betrokken bij de opstelling van 
het Liberaal Manifest. Haar interesses 
liggen in de sociaal-economische sfeer, 
het onderwijs en de bestuurlijke 
organisatie. 
Haar antwoord op de slotvraag: 
"Elkaar ontmoeten als fractie. Het is 
een bestaand gezelschap. Ik ga eerst 
eens mijn plaats aftasten." 
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Mr. Jan te Veldhuis: 
,,Eerst het vak leren'' 

Jan te Veldhuis heeft nu al ervaring 
kunnen opdoen met de relatie 
"Kamerlid en krant". Op de dag van de 
verkiezingen plaatste het CDA in 
Zeeland een advertentie waarin men 
zijn woorden zo verdraaide dat het 
erop leek dat hij binnen de kortst 
mogelijke tijd zou willen afstevenen op 
een coalitie met de PvdA. 
Gelukkig was op dat moment ook het 
VVD-Kamerlid Harry Waalkensin de 
buurt die hem kon verzekeren dat dit 
soort "grappen" wel vaker zouden 
voorkomen en datje daar als kamerlid 
op den duur wel aan went. 
Jan werd geboren in Winterswijk op 14 
maart 194 7. Na zijn studie werkte hij 
in de gemeente Vorden, later in 
Roermond bij het lid van een partij. Dat gebeurde pas na 
Waterzuiveringsschap Limburg en een vakantie in Rusland. "Ik was daar 
vanaf 1979 zit hij op de provinciale met mijnjaarclub en we kwamen er 
Griffie van Zeeland. stuk voor stukwat bedrukt vandaan. 
"Vanaf mijn middelbare schooltijd ben Veel van wat ik daar heb gezien gaf me 
ik politiek geïnteresseerd. Dat kwam langzaam maar zeker een duw in de 
door mijn geschiedenisleraar. Ik ging richting van de VVD." 
naar gemeenteraadsvergaderingen en Zijn eerste landelijke politieke functie 
koos bij mijn studie politieke kreeg hij toen Zeeland hem 
onderwerpen." Toch werd hij nog geen afvaardigde in het hoofdbestuur van de 

VVD. "Ik wilde die functie wel omdat 
ik graag wat promotie maak voor mijn 
provincie." 
Bij de plotselinge val van het Kabinet 
stelden enkele mensen uit zijn 
omgeving hem voor om mee te doen als 
Kamer kandidaat. Dat zou de provincie 
Zeeland weer kans geven op een eigen 
liberaal kamerlid. 
"Voor mij was dat een moeilijke keuze. 
Ik heb een gezin met jonge kinderen en 
de afstand naar Den Haag is niet niks. 
Bovendien heb ik nu ook een leuke 
functie en het leven van een politicus is 
toch altijd maar onzeker." 
Uiteindelijk koos Jan te Veldhuis toch 
voor de Kamer. 
Dat zal ongetwijfeld tot gevolg hebben 
dat zijn sportieve hobby's zoals 
voetballen en wielrennen nu wat naar 
de achtergrond zullen moeten 
verdwijnen. En ook het regelmatige 
concert- en schouwburgbezoek zal in 
de toekomst in de verdrukking komen. 
Het eerste watJan te Veldhuis in de 
kamer gaat doen? "Rustig afwachten 
en aankijken wat er van me verwacht 
wordt. Eerst het vak eens leren." 

~~~~~================~ 
"Ik kan het nog steeds niet geloven," 
zegt de Limburger Jos van Rey. "We 
hadden 26 zetels en ik stond op de 33ste 
plaats. Er moesten dus minstens zeven 
zetels winst worden geboekt, dat zijn 
wel350.000 stemmen. Datleek me 
haast onmogelijk." Uiteindelijk 
werden het zelfs 10 zetels winst. 
Voor Jos viel de uitslagenavond wel op 
een heel bijzonder moment. Hij is zeer 
actief in de organisatie van het feest 
"7 50-jaar Roermond" en de grote 
festiviteiten vielen toevallig net in 
dezelfde week als de verkiezingen. 
Voor hem werd het een dubbele 
feestweek. 
Jos werd als slagerszoon enkele dagen 
na de bevrijding geboren in "zijn" 
Roermond op 14 april1945. Hij was 
één van de vijf kinderen en hij bracht 
zijnjeugd vooral door op de kostschool 
St. Louis in Weert. "Als kleine 
zelfstandigen hadden mijn ouders 
immers weinig tijd voor de opvoeding." 
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Na zijn HBS kreeg hij genoeg van 
studeren en kwam hij terecht op een 
assurantiekantoor. Al heel spoedig 
kende hij al de kneepjes van het vak en 
besloot hij voor zichzelf te gaan 
beginnen. Datisnuzo'n 12jaar 
geleden en inmiddels telt het bedrijf 
tien man personeel. 
Jos van Rey werd 18 jaar geleden lid 
van de VVD. "Dat was in die tijd in 
Limburg nog vrij ongewoon, maar ik 
voelde me al erg jong aangetrokken tot 

JosvanRey; 
Tegen 
bureaucratie 

het liberalisme." Jos kwam via 
commissiewerk in de gemeenteraad 
terecht, later werd hij wethouder en 
zelfs lid van Provinciale Staten. 
De verkiezingsdag zat Jos als 
voorzitter in een van de grootste 
Roermondse stembureaus. Naafloop 
stond hij een half uurtje onder de 
douche, ging een hapje eten en 
wandelde vervolgens naar het 
Gemeentehuis om daar de uitslagen te 
horen. Lang kon hij er niet blijven want 
Roermond heeft een liberaal café en 
daar moest Jos zijn gezicht natuurlijk 
ook even laten zien om tenslotte in 
Venlo de bijeenkomst van de 
provinciale VVD te bezoeken. 
Zijn antwoord op de slotvraag: "We 
moeten af van de bureaucreatie. Toch 
maken we er elke dag nog nieuwe 
wetten bij. Om een zelfstandig bedrijf 
te kunnen opzetten heb je 86 
handtekeningen nodig. Daar wil ik wat 
aan veranderen ... ". 



Mr. Frank de Grave: 
"Via Vietnam-discussies bij de VVD" 
Wie Frank de Grave zegt, denkt AMRO-bank en dat leek me wel." 
meteen aan de JOVD. Dat is geen Hoe kwam Frank aan zijn politieke 
wonder want hij was één van de meest interesse? 
in het oog springende JOVD- "Dat is vooral gekomen ten tijde van de 
voorzitters. Tijdens zijn leiderschap felle debatten over Vietnam. Ik was 
van deze liberale jongerenorganisatie toen 17 jaar. Op school telde je in feite 
was hij een veelgevraagde gast in niet mee wanneer je geen links 
diverse discussieprogramma's op radio standpunt had. Samen met enkele 
en televisie. vriendjes vond ik dat onredelijk en dus 
Dit is niet verwonderlijk want Frank kwamen wij tot de oprichting van een 
stond bekend om zijn krachtige JOVD-afdeling Assen." 
uitspraken en heldere ideeën. In sneltreinvaart werd hij toen van 
Zijn snelle babbel heeft hij oprichter tot voorzitter, eerst van de 
overgehouden uit zijn geboortestad: afdeling later van het district. Dat ging 
Amsterdam, waar hij op 27 juni 1955 zo voortreffelijk dat Frank gevraagd 
ter wereld kwam, zijn heldere ideeën werd voor het hoofdbestuur van de 
komen uit Assen, Amstelveen, JOVD, als internationaal secretaris en 
Nunspeet en Groningen, steden waar tenslotte als landelijk voorzitter. 
Frank kortere aflangere tijd woonde. De afgelopen weken zijn voor Frank 
In Groningen was dat om rechten te erg turbulent geweest. Eerst werd hij 
studeren "en om er mijn vriendin gekozen als gemeenteraadslid van 
Dorienke te leren kennen", voegt hij er Amsterdam ("Een stad die magnifiek, 
snel aan toe. Specialismen gedurende moeilijk en plezierig tegelijk is, maar in 
zijn studie waren: bestuursrecht, elk geval waar ik me thuis voel") en nu 
openbare en gemeentefinanciën. kwam daar nog eens de verkiezing in de 
Na zijn studie kwam Frank de Graaf Tweede Kamer bij. 
terecht in het bedrijfsleven. "Ik kon "Ik had dat echt niet verwacht. Dat 
een keurige baan krijgen bij de wordt voorlopig minder tijd voor de 

schaaksport, minder bioscoopjes, 
minder borrelpraat met goede 
vrienden en ik ben zelfs bang, minder 
tijd voor Dorienke." 
Op de slotvraag weet Frank niet 
meteen een antwoord. "Wat ik als 
eerste ga doen ... ?" Er valt een lange 
stilte. Dan wordt hij gered door Theo 
Joekes die hem meedeelt dat het 
"Klasje voor aankomende 
Kamerleden" gaat beginnen. 
Nu is geen tijd meer voor andere 
gesprekken. 

====================;a======================================== 
Annemar1• e kwam ze uiteindelijk in Friesland 

terecht en een van de eerste dingen die 

J • ze toen deed: "Fries leren". orr1tsma- En lukte dat? "Natuurlijk spreek ik 
Fries. Dat hoort ook wanneer je daar in 

Lebb1. nk ·. het openbare leven wilt meedraaien." 
Na de Middelbare Meisjesschool 

1• 
•k bezocht ze de school voor Toeristische 

''
Natuur 11_ Vorming in Breda en werkte vier jaar 

~ op een reisbureau. Daar leerde ze 

Snreek 1· k Fr1· es'' vooral hoe je snel en efficiënt dingen 
.1=!- organiseert. Vervolgens kwam ze 

"Hier had ik werkelijk niet op 
gerekend," zucht Annemarie 
Jorritsma-Lebbink. "Dat wordt wel 
even wennen." Alle kandidaten die 
boven haar op de lijst stonden waren 
enkele weken geleden al uitgenodigd 
op het fractie-weekend in Wolfheze. 
Maar omdat men toen nog niet durfde 
dromen van méér dan 34 zetels waren 
die uitnodigingen slechts tot en met 
"Frank de Grave" de deur uitgegaan. 

"Als je dan ineens hoort dat je er ook 
inzit, dan sta je wel even met je ogen te 
knipperen." 
Maar uiteindelijk zal de aanpassing 
heus wel meevallen want Annemarie 
heeft al eerder bewezen dat ze zich erg 
goed weet in te werken. Geboren op 1 
juni 19 50 in het Gelderse Hengelo 
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terecht in een potten- en pannenfabriek 
waar ze opnieuw uitblonk door haar 
organisatievermogen. 
Vlak na haar huwelijk kwam het 
echtpaar Jorritsma-Lebbink in 
Zevenaar te wonen waar de actieve 
VVD-afdeling ook haar interesse voor 
de politiek wist te winnen. 
"Later verhuisden we naar Bolsward. 
Het verbaasde me dat de VVD daar 
tamelijk bedeesd was. Ik ben daar toch 
maar mee gaan draaien en al spoedig 
kwamen ook daar meerdere 



activiteiten op gang." 
Niemand zal zich erover verbazen dH 
Annemarie daarom al snel in de 
Gemeenteraad werd gekozen. 
Wat spreek je nu in de raad? 

"Normaal Nederlands, maar wanneer 
het zo uitkomt doe ik het ook wel in het 
Fries en wanneer Radio Frieslän me 
vraagt om een commentaar dan is het 
altijd in het Fries." 

Ook voor deze binnen de VVD
vrouwen niet onbekende kandidaat 
weer de zelf de vraag tot slot. Haar 
antwoord was even kort als duidelijk: 
"luisteren". 

F=r=a=c=ti=em==e=de=w=e=r=k=er=R=o=b=i=n=L=in=s=c=h=ot=e=n====R====O==b==l.=fl==========;.a====g=e=s=ch=r=e=ve=n=e=n=w=e=r=d=a=a=ng=e=n=o=m=e=n=. O==p= 

stond wel op de lijst, maar voor hem verzoek van de toenmalige 
was het overduidelijk dat hij niet fractievoorzitter Koos Rietkerk 
rechtstreeks zou worden gekozen. Lt. nschoten .. verruilde ik na enige tijd die rol van 
"Misschien heb ik een kansje wanneer persoonlijk assistent voor 
we in het Kabinet komen", zei hij wel • • 2 5 • wetenschappelijk medewerker van de 
eens. "Maar meteen in de eerste ronde, met Zllfl Jaar fractie. Ik zei toen dat ik die baan 
nee dat zie ik niet zitten". ;J alleen maar tijdelijk wilde doen ... 

Robinwas dan ook met die gedachte 
naar Den Bosch gegaan en wandelde na 
de bommelding in alle rust het Casino 
weer uit om een glaasje Spa-water te 
gaan drinken op het terras van de St. 
Johns Pub aan de Bossche Parade. Die 
aanvankelijke rust maakte plaats voor 
een merkwaardige spanning toen het 
hem daar duidelijk werd dat er 
misschien tóch 36 VVD-kandidaten 
zouden worden gekozen. Bij het 
tweede glaasje Spa bleek dat vrijwel 
zeker zo te zijn. 

"Tja, dan krijg je toch wel een paar 
zweetdruppeltjes op je voorhoofd". 

Pas laat op de avond wist Robin het 
zeker en daarmee is hij nu het jongste 
kamerlid. Robin werd op 17-10-1956 
geboren en houdt hiermee een goede 
traditie in ere dat het meestal de 
liberale partij is die de Benjamin 
levert. 

Ouderenbeleid 
Ter yoorbereiding Yan de 
Algemene Vergadering in 
december oYer bet Ouderenbeleid 
zal op woensdag 13 oktober in 
bet Sheraton Schiphol Inn, 
Kruisweg 495 in Hoofddorp een 
informatie-aYond oyer de nota 
"Ouderenbeleid tot 2000" 
worden gehouden. 

Aamang: 20.00 uur. 

de Benllaffil• fl Tja, ik kon toen natuurlijk niet weten 
;._, dat het maar zó tijdelijk zou zijn". 

Hoe is Robin bij de fractie gekomen? 
"Broos van Erp had een assistent 
nodig. Ik heb daarom enkele jaren 
geleden een sollicitatiebrief 

In het zeer geYarieerde 
aYondprogramma zal een 
inleiding worden gebouden door 
dr. K. Heslinga, orthopedagoog 
oyer de leefgemeenschap Yoor 
ouderen in Herpen (N.Br.), 
geyoJgd door een korte Yideofilm 
oYer dit onderwerp. 
Erica Terpstraspreekt oyer 
Bejaardenbeleid en politiek. 
Alle geïnteresseerde VVD-ers 
zijn welkom. • 

Robinwoont in Dronten en gebruikt de 
reistijd om in de trein al zijn krantjes te 
lezen. "Die afstand vind ik geen enkel 
bezwaar. De polder is zo mooi dat ik er 
best wat tijd voor over heb. Eenmaal 
thuis kom je dan tenminste echt tot 
rust". Die rust heeft Robin nodig voor 
zijn hobby's: modelbouwen en 
schaken. 

Als fractiemedewerker heeft hij al 
vaak blijk gegeven van een groot 
economisch inzicht waar tot nu toe vele 
kamerleden dankbaar gebruik van 
maakten. Vanaf dit moment zal hij zijn 
gedachten zelf mogen uitdragen. 
Wat is zijn antwoord op de laatste 
vraag? 

"Ik ga me op mijn gemak inwerken in 
de portefeuilles die mij zullen worden 
toegeschoven. Dat is een leuke 
uitdaging. Laatmaar komen." ' • 

Geen partijraad 
Dit jaar zal geen Partijraad 
worden gehouden ter bespreking 
Yan Troonrede en 
Miljoenennota, Yanwege de 
uitzonderlijke omstandigheid 
Yan Yerkiezingen Yoor 
Prinsjesdag. 

• 



Voorafgaand aan en met het oog op het 
congres van de Liberale Internationale 
heeft ook de Europese liberalefractie 
haar eerst(! vergadering in het nieuwe 
parlementaire jaar op 7 en 8 
september te Den Haag gehouden. 
Oorspronkelijk bestond er enige 
aarzeling of men nu wel op de dag van 
de verkiezingen in Nederland kon 
vergaderen. Maar net als voor het 
Liberale-Internationalecongres lag 
alles allangvoor deze plotseling nodig 
geworden verkiezingen vast. Toen is 
men maar gewoon doorgegaan en zo 
smaakte de Europesefractie het 
genoegen te kunnen meedelen in de 
vreugde over de eclatante overwinning 
vandeVVD. 
Dat het kamerwerk ook tijdens de 
verkiezingscampagne gewoon 
doorging kwam o.a. tot uitdrukking in 
een diepgaande en gedetailleerde 
bespreking tussen de Nederlandse en 
Europese parlementariërs over de 
.. Vredeting"-richtlijn aangaande de 
inspraak en informatie van 
werknemers in multinationals. Een 
zaak die niet overal even enthousiast is 
ontvangen. Met name niet bij 
werkgevers in dochterondernemingen 
van Amerikaanse bedrijven, waarvan 
er nogal wat in ons land zijn. Deze 
richtlijn is b.v. veel ter sprake gebracht 
bij de sluitingvan Ford-Amsterdam. 
Na een inleidingvan Aart Geurtsen en 
bijdragen in de discussie van de 
Tweede-Kamerleden Riet kerk, 
Blaauw,Bolkesteinen VanEekelen 
werd besloten in de komende zitting 
van het E.P. alleen voor deze richtlijn 

Plorus Wijsenbeek 

te stemmen indien de belangrijkste van 
de door de liberalen ingediende 
amendementen zouden worden 
aangenomen. 
In het verlengde van deze discussie 
werd op voorstel van Niels J(Jrgen 
HaagerupenHendrikJanLouwes 
besloten een urgentieresolutie in te 
dienen over te nemen maatregelen 
aangaande de verslechterende 
handelsbetrekkingen tussen de VS en 
Europa. 
De fractievoorzitter Dr. Martin 
Bange man, daarin ondersteund door 
Cornelius Berkhouwer, zal een 
resolutie indienen ter verbeteringvan 
een gecoördineerdopsporings-en 
vervolgingsbeleidvan internationale 
terroristen. Dit met nameomdat hun 
activiteiten deze zomer- zoals de 
aanslagen op de joodse bevolkingvan 
Parijs- bepaald niet afnemen. 
De I iberal en wil/ en de grenscontrole 
aan de buitengrenzen van de EG 
daarom verscherpen zonder het 
interne grensoverschrijdende verkeer 
verder te belemmeren. 

Ten slotte werd besloten datHans 
Nordnamens de liberalefractie 
veranderingen in het Huishoudelijk 
Reglement van het E.P. zal voorstellen 
die het werk van het parlement 
efficiënter maar ook eenvoudiger 
moeten maken. Met name zouden veel 
overbodigefranje-zinnen uit 
wetsteksten en resoluties moeten 
verdwijnen, te;wijl technische 
amendementen eerst in commissie 
behandeld moeten worden. 
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Discussie- en 
vergader-
training __ 

Uit het land krijgen we veel 
vragen van o.a. 
gemeenteraadsleden die wat 
meer ondersteuning willen 
hebben bij het "Spreken in het 
openbaart•. 

We hebben de heer Van Lier 
bereid gevonden een cursus te 
organiseren van 3 zaterdagen in 
het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht op 2, 16 en 30 oktober 
a.s. 
Hij zal daar met u o.a. ingaan op 
het leiden van een vergadering, 
het onderhandelen en deelnemen 
aan groepsdiscussies. 

Aanmelding kan tot 1 oktober bij 
de Haya van Somerenstichting, 
Koninginnegracht 57,2514 AE 
's-Gravenhage, tel. 070-614121, 
dooreenbedrag van/ 165,
over te maken voor deelnemers 
ouder dan 26 jaar enf 90,-voor 
degenen die jonger zijn, op 
girorekening 36.19.19. 7 t.o.v. de 
Haya van Somerenstichting te 's
Gravenhage. 
Tevens dient bij aanmelding een 
korte levensbeschrijving te 
worden meegestuurd naar het 
algemeen secretariaat, zodat de 
heer Van Lier zijn cursus op het 
niveau van de deelnemers kan 
afstemmen. 

Hans van den Broek 



Studiedag 

Lokaal bestuur 

Nu de gemeenteraden zijn ol'erspoeld met een groot aantal nieuwe VVD
raadsleden achten de Vereniging l'an Staten- en Raadsleden l'an de VVD 
en de Haya l'an Somerenstichting het nuttig om l'Oor deze raadsleden, 
maar ook l'OOr ol'erige belangstellenden, een bijeenkomst te organiseren, 
waar djl'erse l'an belang zijnde onderwerpen zullen worden behandeld. 
Inleidingen zullen worden gebouden Ol'er Algemeen bestuurlijke zaken, 
Personeel, Organisatie en Planning, Financiën, Welzijn, Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisl'esting. 
Vanzelfsprekend is er gelegenbeid tot bet stellen l'an nagenen discussie. 
De bijeenkomst zal plaatsl'inden op zaterdag 9 oktober a.s. Voor nadere 
informatie wordt u l'erwezen naar bet maandblad l'an de Vereniging l'an 
Staten- en Raadsleden nn de VVD, "Prol'incie & Gemeente", l'an 
juli I augustus en september 1982. Ook kunt u l'OOr informatie tereebt bij 
bet secretariaat l'an genoemde Vereniging (Koninginnegracbt 57, 2514 
AE 's-Gral'enhage, tel. 070-614121). • 

Themanuînmer 
Liberaal Reveil 

Liberaal Rel'eil beeft een themanummer (nr. 4) gewijd aan de mogelijke 
toekomstige samenwerking tussen Pl'dA en VVD. Hoewel bet de 
bedoeling was dat dit speciale nummer zou l'erscbijnen rond de 
gemeenteraadsl'erkiezingen, trad door de kabinetsbreuk l'ertraging op. 
De redactie stelt in baar l'Oorwoord: "Het is waarschijnlijk een illusie te 
denken dat op nij korte termijn een landelijke samenwerking tussen 
Partij l'an de Arbeid en de VVD een realiteit zal zijn. Partijen die elkaar 
jarenlang hebben afgewezen kunnen niet zomaar met elkaar gaan 
regeren ••. " 
Aan dit nummer werkten mee Bart Tromp, hoofdbestuurslid l'an de Pl'dA; 
prof. dr. G. Zoutendijk, l'oorzitter l'an de VVD-Eerste Kamerfractie; Dr. 
C. J. Oort, lid raad l'an bestuur ABN; Nel Barendregt, lid partijbestuur 
Pl'dA en oud-Kamerlid; Mr. S. Patijn, Pl'dA-Tweede Kamerlid; 1-{. A.M. 
Hoefnagels, lid raad l'an bestuur Sijtboff-Pers en oud-redactiel'oorzitter 
Liberaal Rel'eil; Meiny Epema-Brugman, Pl'dA-Tweede Kamerlid; Dr. 
R. Braams, VVD-Tweede Kamerlid en Drs. K. Nederlof, lid redactie 
Liberaal Rel'eil. Vier thema's worden belicht door zowel een Pl'dA- als 
een VVD-auteur. 

Die thema's zijn: 
1. De bestuurbaarbeid l'an de samenlel'ing 
2. De economische kant l'an de l'erzorgingsstaat 
3. Het buitenlands beleid 
4. Het energiebeleid. 

Geïnteresseerden kunnen dit nummer l'an Liberaal Rel'eil bestellen door 
f 9,-Ol'er te maken naar Liberaal Rel'eil, abonnementenadres: Prins 
Hendrikplein 4, 2518 JA Den Haag. • 

Moordop de 
informateur 

was de titel die Charl Schwietert aan 
zijn detective gaf, die onder 
overweldigende belangstelling in 
Nieuwspoort ten doop werd gehouden. 
Charl zag kans om in de verkiezingstijd 
de twee lijsttrekkers van CDA en 

• VVD, Van Agt en Nijpels, plus PvdA
prominent Ed van Thijn voor de 
presentatie naar het perscentrum te 
lokken. Een niet geringe prestatie in 
een tijd waarin de heren dagen en 
avonden in touw waren eigen 
partijstandpunten in de strijd om de 
kiezersgunst te verkondigen en die van 
anderen te weerleggen. Schwietert 
typeerde zijn boek als "niets meer of 

• 

v.l.n.r. Van Agt, Schwietert, Nijpels en 
Van Thijn met de I evensgrote cover van 
de detective. 
Foto: Ger Dijkst ra. 

minder dan een gezellig leesboek". 
Alleen de vermoorde informateur van 
VVD-huize, mr. J.C. Jansen, is een 
fictieve personage. De overige politici 
die in het boek een rol spelen, zoals Van 
Agt, Nijpels, Den Uyl en anderen, zijn 
zoveel mogelijk volgens hun eigen 
karakter afgeschilderd. 
Nijpels wees erop dat Theo Joekes het 
criminele boekop het Binnenhofheeft 
geïntroduceerd met een drietal 
veelgelezen detectives. "Ik hoop niet 

• dat Schwietert met het vermoorden 
van een liberale informateur vooruit 
kijkt, want ik hoop dat de komende 
formatie snel kan verlopen." 
Mocht de wens van Nijpels niet in 
vervulling gaan en krijgt u weer eens 
genoeg van het Haagse gedoe dan is het 
lezen van deze detective, relativerend 
en goed geschreven, misschien goed 
om de bloeddruk weer wat te laten 
dalen. 
Uitgave van Elsevier. f 14,50. • 



Op verzoek van het Hoofdbestuur hebben de 
besturen van de Kamercentrales Dordrecht 
en Rotterdam toegezegd een congres over het 
onderwerp euthanasie te zullen organiseren; 
het congres vindt plaats op zaterdag 30 
oktober in het Zalencomplex van Restaurant 
Engels, in het Groothandelsgebouw, 
Stationsplein 45 in Rotterdam. 

- Een onderdeel van het beleid van het 
Hoofdbestuur is om met enige regelmaat 
congressen te beleggen over onderwerpen 
van maatschappelijke zorg die door de 
onvermijdelijk grote aandacht voor de 
actuele politieke gebeurtenissen steeds weer 
naar de achtergrond van het beleid worden 
geschoven. Een voorbeeld hiervan is de 
beleidsontwikkeling t.a.v. de Euthanasie; 
het vermoeden lijkt gewettigd dat de 
gedachtenvorming bij diegenen, die in de 
praktijk hiermede regelmatig worden 
geconfronteerd, veel verder is ontwikkeld 
dan de verantwoordelijke politieke 
gezagsdragers en daarmee de wetgever 
kunnen en soms willen ondernemen. Steun 
aan het congres is toegezegd vanuit onze 
beide Kamerfracties m.n. uit de Eerste 
Kamer door mevrouw mr. E. Veder-Smit, 
oud-staatssecretaris Volksgezondheid en 
door drs. D. J. D. Dees vanuit de Tweede 
Kamer. 

- De grondslag voor dit themacongres is 
gelegd met het in 1981 door een VVD
Werkgroepo.l.v. mr. R. Cletonopgestelde 
rapport Euthanasie; dit rapport met de 
daarin geformuleerde conclusies en 
aanbevelingen zal basisstuk voor het 
congres zijn. 

- De bedoeling is niet dat op dit 
themacongres uitspraken gedaan worden 
die directe gevolgen voor de politieke 
besluitvorming kunnen hebben. Het eerste 
oogmerk is het onderwerp in zoveel 
mogelijk facetten bespreekbaar te maken 
ook buiten de kring der deskundigen. Zo 
hopen wij een poging te doen om op dit 
gebied de klooftussen de maatschappelijke 
ontwikkeling en het beleid te versnellen. 

- De stuurgroep voor dit congres bestaande 
uit bestuursleden van beide 
Kamercentrales, gesteund door mr. R. 
Cleton, is met een gerust hart aan deze 
verantwoordelijke taak begonnen, omdat de 
ervaring met voorgaande congressen, over 
niet-materiële problemen van onze 
samenleving leert dat hier grote 
belangstelling voor bestaat. 

- Grote zorg is besteed aan het selecteren 

Thema-congres 

,,Euthanasie'' 

(Zaterdag 30 oktober 1982) 

van deskundige voorzitters van congres en 
forum en inleiders, ook van niet-liberale 
overtuiging. 
Voorzittervan het congres: mr. H.C. G. L. 
Polak, advocaat en lid van de gemeenteraad 
te Rotterdam. 
Voorzitter van het forum: prof. dr. P. 
Muntendam, Ere-Voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie. 

Inleiders: 
mr. R. Cleton, beleidsfunctionaris 
Ministerie van Justitie, voorzitter van de 
VVD-Werkgroep Euthanasie. 
drs. D. J. D. Dees, lid Tweede Kamer 
drs. G. B. Schmidt, arts te Sassenheim 
mevrouw dr. H.M. Terborgh-Dupuis, o.m. 
verbonden aan het Leids Academisch 
Ziekenhuis; voorzitter van de Ned. Ver. 
voor Vrijwillige Euthanasie 
mevrouw mr. E. Veder-Smit, lid Eerste 
Kamer. 

- Stellingen c.q. conclusies en 
aanbevelingen, waaruit gekozen zal 
worden. Als hiervan wordt afgeweken zal 
dit in het V & D-nummer van 5 oktober 
worden bekendgemaakt. 
I. Euthanasie op uitdrukkelijk en 
weloverwogen verzoek van de betrokkene 
moet in beginsel toelaatbaar worden geacht. 
Deze mening is gebaseerd op het 
zelfbeschikkingsrecht van de mens over zijn 
leven en dood en zijn vrije keuze uit te 
maken op welke wijze hij zijn leven wil 
eindigen. De samenleving dient deze keuze 
van de betrokkene te respecteren. 

2. Het onderscheid tussen actieve en 
passieve euthanasie en dat tussen directe en 
indirecte euthanasie is van geen principiële 
betekenis en daarom niet relevant voor de 
beantwoording van de vraag in welke 
gevallen euthanasie toelaatbaar is. 

3. Aangezien de individuele mens een 
verantwoordelijkheid heeft jegens de 
samenleving waarin hij leeft is zijn vrijheid 
niet onbeperkt, maar moet hij rekening 
houden met zijn verantwoordelijkheid 
jegens anderen. 
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4. Door zijn verzoek om euthanasie betrekt 
hij anderen bij zijn levenseinde. De 
wetgever zal nadere regels moeten stellen 
omtrent de omstandigheden en 
voorwaarden, waaronder euthanasie is 
toegestaan. De door de wetgever te stellen 
grenzen mogen niet verder gaan dan strikt 
noodzakelijk is in het belang van een goede 
rechtsorde en een goede rechtsbescherming 
van haar burgers. De wetgever zal dus geen 
ethische normen mogen opleggen die 
slechts de opvattingen zijn van een of enkele 
groepen in onze samenleving en die door 
andere belangrijke groepen niet worden 
gedeeld. 

5. Gevraagde euthanasie is toelaatbaar, 
mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

a. de patiënt moet goed zijn geïnformeerd 
over zijn toestand en in vrijheid tot een 
weloverwogen en ondubbelzinnig besluit 
zijn gekomen; 

b. de euthanasie wordt verleend door of 
onder verantwoordelijkheid van een arts. 
Ter bescherming van de rechtspositie van de 
arts die euthanasie verleent moeten extra 
waarborgen worden voorzien. Meerdere 
personen moeten van het verzoek om 
euthanasie kennis nemen. De werkgroep is 
na uitvoerig beraad tot de conclusie 
gekomen dat ongevraagde euthanasie niet 
mag worden toegestaan. 

6. De schriftelijke euthanasieverklaring 
moet, uitsluitend in de gevallen waarin de 
patiënt blijvend niet meer in staat is zijn wil 
te verklaren, worden erkend als een geldige 
wilsverklaring omtrent het levenseinde van 
de betrokkene. De verklaring moet worden 
opgesteld in de vorm van een notariële akte 
en uit de inhoud moet ondubbelzinnig 
blijken in welke gevallen euthanasie wordt 
verlangd. Daarom zou moeten worden 
gestreefd naar een landelijk uniforme tekst 
van de schriftelijke euthanasieverklaring. 

7. Het vraagstuk van de euthanasie 
vertoont raakvlakken met dat van de hulp 
bij zelfdoding. Niettemin ontraadt de 
werkgroep om nu politieke uitspraken te 
doen over het vraagstuk van de hulp bij 
zelfdoding, omdat de 
zelfdodingsproblematiek een veel wijder 
terrein bestrijkt en vele andere aspecten 
vertoont en bovendien de maatschappelijke 
discussie over deze problematiek pas op 
gang is gekomen. Zij meent wel dat nadere 
bestudering van dit onderwerp zeer gewenst 
is. 
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8. Het uitgangspunt dat men inde 
samenleving respect dient te hebben voor 
elkaars overtuiging houdt in, dat een arts 
die euthanasieverlening niet met zijn 
geweten kan verenigen, niet daartoe mag 
worden verplicht. Hij moet wel zijn patiënt 
in-staat stellen een andere arts te vinden die 
daartoe wel bereid is. Dat kan inhouden een 
verplichting tot doorverwijzing. 

Programma 
09.30-10.00uur: 
10.00-10.10uur: 
10.10-10.20uur: 
10.20-10.40 uur: 
10.40-ll.OOuur: 

Ontvangst deelnemers 
Opening 
Politieke situatie, drs. D. J. D. Dees 
Medische aspecten van Euthanasie, drs. G. B. Schmidt 
Ethische aspecten van Euthanasie, mevrouw dr. H.M. 
Terborgh-Dupuis 

11.00-11.15 uur: Koffiepauze 
11.15-11.35 uur: Juridische aspecten van Euthanasie, mr. R. Cleton 

9. Gestreefd moet worden naar een 11.35-11.45 uur: Afsluiting inleidingen, mevrouw mr. E. Veder-Smit 
vervanging van het huidige artikel293 Sr. 12.00-13.45 uur: Discussie in groepen tijdens lunch. 
door een nieuwe wettelijke regeling van de Formuleren standpunten over stellingen. 
euthanasie. Het tijdstip waarop een 14.00-14.30 uur: Presentatie uit de groepen 
dergelijke regeling tot stand moet komen is 14.30-16.00 uur: Forumdiscussie o.I. v. prof. Muntendam 
mede afhankelijk van de maatschappelijke 16.00 uur: Sluiting door Congres-voorzitter 

discussie ov~r e_~th~nasie .. Dez~ discussie Opgaven gaarne vóór 15 oktober a.s.d.m.v.bijgevoegde bon. De kosten 
moet zodamg ZIJn Ultgeknstalhseerd, dat adf 30,-worden gebruikt voor o.m.lunch en documentatie· iedere 
een wetsontwerp kan rekenen op een d In k .. h VVD • " ' 

ld d b d t · d N d 1 d ee emer riJgt et -rapport "Euthanasie toegestuurd. vo oen e re es eun m e e er an se 

samenleving. ~ __ _ 

10. De stervensbegeleiding dient een 1\() 
integrerend deel van onze gezondheidszorg Ondergetekende, naam: ..................................................................................... . 
uit te maken en moet daarom een veel 
hogere prioriteit krijgen. 
Stervensbegeleiding is niet uitsluitend een 
medische aangelegenheid, maar ook aan de 
sociale en geestelijke begeleiding van de 
stervende in zijn naaste omgeving moet 
aandacht worden besteed. Daartoe is het 
nodig dat in de eerste plaats ook de naaste 
omgeving van de stervende geadviseerd en 
begeleid wordt, indien zij dit wenst. De 
professionele stervensbegeleiding moet dan 
ook vooral worden gezien als een aanvulling 
op de begeleiding door de naaste omgeving. 

~tr~Nenstlattlng I 

DeHayavan 
Somerenstichting 

organiseert een 
bijeenkomst voor 

afdelingsbestuurders 

Adres: 

Woonplaats: ....................................................................................................... . 

geeft zich op als deelnemer aan het themacongres Euthanasie in Rotterdam op 
zaterdag 30 oktober 1982 en maakt de deelnemersbijdrage ad f 30,- over op 
gironummer 52 43 23 t.n.v. de penningmeester van de VVb-Afd. Rotterdam, 
onder vermelding van "Euthanasie-congres". 

Datum: ......................... . Handtekening: 

Inzenden naar: VVD-Secretariaat, Meent 106, 3011 JR Rotterdam 

Recent gekozen voorzitters en secretarissen kunnen gedurende één dag 
met elkaar en met deskundige inleiders van gedachten wisselen omtrent 
een aantal onderwerpen, om hun inzicht in de structuur en werkwijze 
van de partijorganisatie te vergroten. 
Als onderwerpen zullen aan de orde komen: 
het bespreken van de leiding en de organisatie van een afdeling; 
het vergroten van de kennis over vraagstukken samenhangende met de 
relatie tussen gemeenteraadsfractie, de pers en de besturen van andere 
organisaties, ook zullen die onderwerpen worden behandeld die van 
typische betekenis zijn voor de respectieve functies. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 9 oktober 1982 in 
het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 
De eigen bijdrage zalf 30,- bedragen (inclusief lunch). 

Aanmelding kan tot 1 oktober bij de Haya van Somerenstichting, 
Koninginnegracht 57, 2514 AE 's-Gravenhage, tel. 070-614121, door 
een bedrag van/ 30,-overtemakenop gironummer 36.19.19.7. t.n.v. 
Haya van Somerenstichting onder vermelding van" Bestuurdersdag 9 
oktober". 
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Tom van Remmelen 

'Fro w m elfare stat human society' e towards a fully 

In zijn inleidi Rietkerk de ::g ~nderstreepte Koos 
c . enmgvand . ommissie, die het ra e Internationale 
dat het accepteren enpport had voorbereid 
~:~ d~ I! herale begins~~:sequent toepasse~ 
D UI~~~e impasse biedt een oplossing uit 
v aarbiJ Is het noodzakel' ~~or alle landen. 
.an deze principes st IJ om de waarde 
nc~tlijnen op politie~rk te benadrukken als 
sociaal gebied. , economisch en 

Op basis van het ~~endementen ;:~J~:~ en de ingediende 
o gen.de uitspraken· congres o.m. de 

- dat liberalen in h . 
vandaag de soc' I et verleden en ook 
v Ia e vooru't b?J~gr:dtaan en op beslissen~!a~? ten sterkste 

ragen tot de WIJZe hebben 
welvaartstaat· totstandkoming van d 

- dat alle bur~ers . e 
achtergestelde b m het bijzonder de 
worden tegen d n, escherrnd moeten 
werkloosheid .e gro.te. gevaren van 
- dat de hela~ ~~~ahdite!t en ouderdom· 
bescherming vg d~an mmderheden , 

d 
er 1enen· 

- atdest "d , riJ om I" en vrouwen voo t ge ~Jkstelling van ma r zettmg verdient. nnen 

Ceremoniële opening 

Gedurended eze opening op de tw d ee edag 

D~vid Steel van de 
Liberale Part .. Jan l]en 

Kammingain 
een geanimeerd 

' gesprek 

van het congres v ~oorzitter de hee~~de de scheidende 
~n :anw~zigheid vana:!fn Thorn het woord 
~e erelid van de VVD d ea hmbassadeurs en 

oxopeus. e eer mr. E. H 

In een bewo d . Fra n erenswaard' b Nij;:~sti~a~;~~;o~t~ek le~~e:~~~~ ~~de 
~et b~itenlandse ;ol~ti~~grijke punten van 

-------~~~--------t ena rukte sterk het b I e gebeuren. Hij oetreding vanS . e ang van de 
~uropese Geme~:s~~ en Portugal tot de 
ge droblematiek in heta~~edn aanzien van 

e urendehetco I enOosten d' 
wees hï d ngres veel aand ' Ie coördi~a~fe ~~~~~~a~elijkheid vaac:t kreeg, 

van de Verenigde St~Ite~landse politiek 
~e~~nte initiatiefv en~~ deze en het 
Initiatief heeft de v~~fresJdent Reagan. Dit 
Na deze ope . e steun van de VVD 
do G mngwerdd · or aston Thorn e voorzittersham 
vo.orzi tter ad interi overgedragen aan de er 
Gwvanni MalagodT ~~.Italiaanse senator 
vond de uitreiking pi I{ deze gelegenheid 
exemplaren van he a~ s. van de eerste 
v~n Frits Bolkest . t ZOJU.Ist verschenen b k 
Liberalism" em, getiteld· M d oe . ." o ern 

Ook het Hollandse kaasmeisje L~; •. b~e~ra~h~·s=~.:-;-.-:------
b"ocht het con&"' meonLatijns-Amerik 
van I. naan senaW M alagodi. T" d . • 
Ed Nijpels en Gaston Thorn e~~ :o% de tweede dag van het voor . m plaats over dito d congres vond 

Zittersch n erwerp d 
Inleidi ap van Frits Bolk . on er 

ngen werden estem. verzorgd doorJ uan 
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Ferreira (Uruquay), dr. Arnulfo Escalona 
Rios (Panama) en dr. Virgilio Godoy 
(minister van Arbeid in Nicaraqua). 
Gedurende die discussie werd o.m. 
aandacht geschonken aan de problemen die 
liberalen in deze landen ontmoeten met de 
daar lang bestaande militaire structuren. 
Duidelijk bleek ook de behoefte aan meer 
coördinatie tussen de diverse liberale 
partijen in Centraal- en Zuid-Amerika. De 
Secretaris-Generaal van de Liberale 
Internationale de heer Urs Schoettli gaf 
later in zijn beschouwing omtrent "het 
liberalisme in de wereld" met veel 
overtuiging de rol aan voor liberalen in 
Zuid-Amerika. Ter vermijding van de 
situatie dat de rechtse dictaturen aldaar 
worden vervangen door linkse dictaturen, 
dienen de liberalen het politieke midden te 

·presenteren. Daarmede wordt een 
democratisch alternatief geboden. Dit 
dringt te meeromdat de radicale elementen 
in de Socialistische Internationale de 
vorming van die linkse dictaturen 
bevorderen. 

Internationale situatie 

De vergadering was sterk verdeeld t.a.v. de 
volgende onderwerpen. 

a. Ontwapening en wapenbeheersing 

De Britse resolutie vormde naar het oordeel 
vandeN ederlandse delegatie een 
evenwichtige benadering van de complexe 
problematiek. E.e.a. in sterke tegenstelling 
tot de Noorse resolutie. Bij de stemming zijn 
echter elementen uit de Noorse resolutie als 
amendement op het Britse voorstel door de 
vergadering aangenomen. Het betrof hier 
o.m. verklaringen inzake "no first u se of 
nuclear weapons". Daar een dergelijke 
verklaring niet past binnen de huidige 
NAVO-strategie, gebaseerd op de 
bestaande krachtsverhoudingen in Europa, 
stemde de Nederlandse delegatie tegen dit 
amendement. 

b. Midden-Oosten 

M.b.t. deze problematiek waren enige 
resoluties ingediend die in sterke 
tegenstelling met elkaar stonden, het welk 
tot heftige discussie aanleiding gaf. Het 
waren vooral de Britse en Noorse delegaties 
die het optreden van Israël in Libanon sterk 
veroordeelden en maatregelen tegen Israël 
voorstonden. Dankzij het goede werk van 
een ad-hoc commissie, waarin ook Frits 
Bolkestein een functie vervulde, ontstond 

een tekst waarop een grote meerderheid 
elkaar kon vinden. Kern van deze resolutie 
vormde de oproep aan alle betrokken 
partijen om snel over te gaan tot 
onderhandelingen in wederzijds vertrouwen 
op basis van de voorstellen in de recente 
verklaring van president Reagan. 
In een boeiend betoog gedurende de 
slotzitting ging drs. Gijs van Aardenne in op 
diverse aspecten van het congresthema en 
complimenteerde de opstellers van het 
rapport. 

Bij sluiting van het congres dankte de 
voorzitter in het bijzonder de leden van het 
organiserende comité. Om die woorden 
kracht bij te zetten bedankte hij Louise van 
Scherpenberg enGer Teenwisse persoonlijk 
onder overreiking van een cadeau. Het 
bestuur van de Groep Nederland van de 
Liberale Internationale kan terugblikken op 
een zeer goed vervuld gastheerschap, 
hetgeen in belangrijke mate is te danken aan 
de grote inzet en enthousiasme van de vele 
vrijwilligers. 

IN POLITIEK OVERZICHT VALT DE 
BOM ALTIJD EEN MAAND LATERI 

Alle feiten van het politieke gebeuren in 
Nederland en daarbuiten worden op de 
redactie van Politiek Overzicht gedurende 
een maand verzameld, geordend en op een 
rijtje gezet. Daarna wordt het tijdschrift pas 
gedrukt. Als de abonnees het in de bus krijgen, 
is de inhoud niet meer actueel. Gelukkig storen 
de feiten zich niet zo aan de actualiteit. 
Wat een feit is, blijft een feit. 

Politiek Overzicht biedt een voort
durende stroom van feitelijke informatie over 
het beleid van regering, parlement en partijen, 
en standpunten van adviesorganen, commissies, 
maatschappelijke organisaties en deskundigen. 
Alles ingedeeld in vaste rubrieken en onder
verdeeld in centrale thema's. 
Met Politiek Overzicht beschikt u over 
een handzaam archief van de Nederlandse 
politiek. 

De abonnementspnjs bedraagt f SJ,- per Jaar 
(11 nummers). Inclusief opbergband IS de abonnements
priJS f 6S,SO per Jaar. 
Tussentijdse abonnementen zijn eveneens mogelijk. 
Betaling Uitsluitend na ontvangst van onze acceptgirokaart. 
U kunt desgewenst eerst een proefnummer aanvragen. 

STICHTINCII 
BURGERSCHAPSKUNDE -Nederlands Centrum voor Politieke Vorming 

Zijldijk 25, Leiderdorp. Telefoon (071) 89 92 72 
Postadres: Postbus 349, 2300 AH Leiden 
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Mijn opinie is ... 

Maximum snelheid (1) 

Ik ben geschrokken van de 
verkiezingsleuze: maximum snelheid naar 
120 km per uur. 
Juist de bestaande snelheidsbeperkingen 
maken Nederlands wegen minder 
gevaarlijk dan die in onze buurlanden: 
Duitsland en Frankrijk onder andere. 
Zeker buiten de Randstad wordt de 
maximumsnelheid redelijk in acht 
genomen. Dat betekent, dat eraan hogere 
snel heden weinig behoefte bestaat. De 
tijdwinst is minimaal. waar tegenover staat 
grotere verkeersonveiligheid, hoger 
energieverbruik, en meer 
milieuverontreiniging. 
Eerder wil ik pleiten voor een betere 
nalevingvan de maximum 
snelheidsbepalingen en een intensievere 
controle op overtredens. 

blijven rijden). 2) een verhoogd 
brandstofgebruik per km en 3) meer 
verkeersslachtoffers onder de dieren. De 
ministervan V. en W heeftjarengeleden 
toch niet zo maar de 100 km/uur-limiet 
vastgesteld. Het eerste tegenargument is 
een statistisch bewezenfeit. Het 
verkeersbeeld op onze autosnelwegen is 
opval/ end rustiger geworden na de 
invoeringvan de maximumsnelheidvan 
100 km/uur. (We kunnen aannemen dat een 
verhoogde maximumsnelheid in de 
praktijk in bijna dezelfde mate zal worden 
overschreden als nu het geval is). 

Als VVD-lid sinds velejaren betreur ik de 
bedoelde uitlating in hoge mate. Ik hoop 
dat deze uitspraak niet het standpunt van 
de partij op dit punt weergeeft. Indien dit 
wél zo mocht zijn zou ik moeten 
concluderen dat de VVD bewust de 
verkeersonveiligheid wil bevorderen. 

A 
ALKMAAR- Op 8 november spreekt mevr. 
drs. N. Smit-Kroes in 't Gulden Vlies. 
Aanvang: 20.30 uur. 

's-GRA VENRAGE OA IV- Op 25 oktober 
• sprèekt de heer drs. D. J. D. Dees in 
: Taverne. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
• lib. visie op secundair en tertiair onderwijs. 
: HOOFDDORP-Op 13 oktober spreekt 
• mevr. E. Terpstra in het Sheraton hotel voor 
: de kamercentrale Haarlem. Aanvang: 
• 20.00 uur. Onderwerp: ouderen beleid. 
• Tevens spreekt dr. K. Hesslinga over eerste 
: ervaringen met eerste leefgemeenschap 
• voorouderen"Herpen". 
: LAREN/BLARICUM- Op 27 september 
• spreekt de heer dr. R. W. de Korte in 
: dorpshuis de Blaercom. Aanvang: 20.30 
• uur. 
: Onderwerp: verkiezingsuitslag en 
• miljoenennota. 
: OC MEPPEL- Op 4 oktober spreekt de 
• heer dr. R. W. de Korte in rest. "de 

S. Laman Trip 
DenHelder 

Prof dr. R. Dorrestein : Lindthorst" te Havelte. Aanvang: 20.30 
Zeist • uur. Onderwerp: miljoenennota. 

• NOORDELIJKE CONTACTDAG VAN 
: DE VROUWEN IN DE VVD UIT 

Maximum snelheid (2) 
• GRONINGEN, FRIESLAND EN 

Liberale inbreng in onderwijs : DRENTHE- Op 4 oktober spreekt mevr. 

Een zéér concreet punt! Dat mevrouw 
Nee/ie Smit-Kroes- voor wie ik overigens 
veel achting heb- zo ongenuanceerd en 
stelfig.een verhogingvan de voorgeschreven 
maximumsnelheid op onze autosnelwegen 
van 100 tot 120 km/uur bepleitte 
heeft mij zeer ontsteld. 

Binnenkort zullen alleouders van 
schoolgaande kinderen van de school een 
uitnodigingontvangen om kandidaten te 
stellen voor de (voorlopige) 
medezeggenschapsraad. die meer 
bevoegdheden krijgt dan de 
oudercommissie nu heeft. 
Hoewelliberalen niet zo gauw geneigd zijn 
zichzelf als kandidaat op te geven. wil ik 
VVD-ers met klem oproepen zich 
beschikbaar te stellen. Dit is een goede kans 
om ook in het onderwijs een liberaal geluid 
te laten doorklinken, in het belangvan onze 
kinderen! 

• drs. N. Ginjaar-Maasvan 13.30tot 14.30 
• uur in het Familiehotel te Paterswolde. 
: Onderwerp: ,,Verder na de basisschool". 
: NOORDOOSTPOLDER- Op 27 
• septemberspreekt de heer H. P. H. 
• Waalkensin torenzaal "'t Voorhuys" te 
: Emmeloord. Aanvang: 20.00 uur. 
• Onderwerp: miljoenennota. 

: PROVINCIALE VROUWENDAG 
• UTRECHT- Op 4 oktober spreekt mevr. 
: drs. N. J. Ginjaar-Maas in "Het Witte 
• Dorpshuis" in De Bilt. Aanvang: 9.30 uur. 
: Onderwerp: "Verder na de basisschool". 

• WASSENAAR- Op 1 oktober spreekt de 

De enige argumenten vóór deze verhoging 
lijken mij te zijn 1) een kleine tijdwinst, nl. 
ten hoogste tien minuten per 100 km rijden. 
en 2) betere behoeftebevrediging van 
snelheidsliefhebbers c.q. -maniakken. De 
tegenargumenten wegen m.i. belangrijk 
zwaarder: 1) een grotere kans op ernstige 
ongelukken, vooral veroorzaakt door de 
grotere verschillen in snelheid 
(vrachtauto's zullen ongeveer80 kmjuur 

: heer dr. R. W. de Korte in "De Jachthaven". 
J. Wuijster-Schuddeboom • Aanvang: 21.00 uur. Onderwerp: 

VVD-RaadslidHeiloo : miljoenennota. 

Te koop gevraagd: 

WEEKENDHUISt RUIME WOONBOOT 
met ligplaats 

gelegen aan open water West I Midden-Nederland, 
ca. 7 personen, goed onderhouden, water, electra. 
Brieven onder nr. WO 219. 

• VROUWEN IN DE VVD ZUID-
: HOLLAND-Op 1 oktoberspreekt de heer 
• H.H. Jacobse vanaf 10.30 tot 11.00 uur in 
: het politiek centrum te Dordrecht over "de 
• landelijke liberale visie op het 
• politieapparaat" . 
• • • • • • • • • • • • • 
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- Op 27 september spreekt de heer 
drs. Ed H.T. M. Nijpels in zaal 
Engels te Rotterdam. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: 
miljoenennota. 
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STUDENTENHUIS te koop 

Geheel gerenoveerd woonhuis in het centrum van Leiden. 
Huis bevat: 6 kamers, 2 badkamers, 2 keukens, 2 toiletten; als
mede een apart woongedeelte bestaande uit: 2 kamers, keuken, 
badkamer met ligbad en toilet. Gas C.V. Inpandige fietsenber
ging, zolderberging en plaatsje. 
Grotendeels leeg op te leveren. 

Tel. inlichtingen: 03404- 15415. 

De RIJKSTE man van 
Babylon is een uitste
kend boek over beleg
gen. een prettiger 
leven en een betere 
financi~le toekomst. 
Wli willen U tildeltik 
een gratis exemplaar 
toezenden mits u na 

/285.000,-

het lezen bereid bent 
mee te werken aan 
een korte telefonische 
enquête over de in
houd. Schrijf naar 
Nedinvest, 
Middenweg 19. 
1271 AS Huizen. 

UNIEKE WANDELVAKANTIE 
IN HET WALLIS (ZW.) 
Les Marécottes voor liefhebbers van bergen, zon en zuivere lucht 
en veel rust. In ons comfortabele chalet-hotel ( 1100 m) bieden 
wij u persoonlijke verzorging, uitstekende keuken, veel verblijfs
en speelruimten, groot overdekt zwembad, sauna en huisbios
coop. Veel mogelijkheden voor uitstapjes. Trein- en goede weg
verbinding. 
Slechts 10 km van einde autobaan bij Martigny. Ideaal rustpunt 
op weg naar of terugkerend van een vakantie in het zuiden. 

Wandelweken (7 nachten halfpension) vanaf Fr. 476,- (65+ Fr. 
441 ,-)tot eind oktober (veelal zeer fraai herfstweer). Korting voor 
kinderen. Op ouderkamer tot 6 jaar (logies met ontbijt) gratis. In
teressante winterski-arrangementen. Extra voordelig in januari en 
maart. Ook verhuur chalets en appartementen. 

Belt u nu meteen met Elly en HO,I\?L •ff **.~*.Î 
Jan Mol (eig.) en wij zenden u CAu.x MillV CfUJÛtS' 
omgaand onze folder toe. J " 
Lid Club kindervriendelijke CH- 192J Les Marecolles (Wallis) 
hotels in Zwitserland Tel.: 094126 81547 

Vanaf I april 1983: 61665 

KAAPSE WIJNEN 

Eén der grootste collecties Kaapse wijnen in Europa!!!! vindt u bij 
Wijntapperij 500, Overtoom 500 in Amsterdam. (O.a. Neder
burg, Zonnebloem, K.W.V., Allesverloren, Goede Hoop, Fleur du 
Cap, etc., etc.) 

GROTE KLASSE; in zéér ruime sortering aanwezig. 

Voor elke wijnkenner en wijnliefhebber van volle en fluweel
zachte wijnen, . . . het einde! 

Wijntapperij 500 alom bekend om zijn zuivere schenkwijnen van 
het fust (zonder conservaten), zoals een 100 % Cabernet of Pi
notage, een A.C. Roussillon, Languedoc of Rhóne en vele ande
ren tot zoete Museateller aan toe. 

Een KEUR aan schitterende wijnen voor alle dag voor echt weinig 
geld. 

ATTENTIE 
dezebonter 
kennismaking 

,------
1 

1 10% korting 
I 
I bij inlevering van 

deze bon op uw gehele eerste 
aankoop 

Hans J.C. Vilé 

O~vakantie 
naar Zuid-Afrika. 

Twee keer per week vertrekt uw SAL 'privévliegtuig' 
van Schiphol naar Johannesburg. Naar de vakantie van 
uw leven. Of naar uw familie en vrienden in Zuid-Afrika. 
En het plezierige is: uw vakantie begint al aan boord van 
uw ruime, comfortabele SAL toestel. Want voor de vakantie
ganger is er de speciale Silver Class met z'n gastvrije comfort 
en voordelige tarieven. 

Uw SAL 'privévliegtuig', u wordt er bediend en 
verwend alsof u de enige passagier aan boord bent. 

VAKANTIEBON 

Stuur mij uw uitgebreide dokumentatie 
over reizen naar en in Zuid-Afrika. 

Naam: ______________________________________ __ 

Straat:--------------------------------------

Postcode/Plaats: -----------------------------
Bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
SAL. Stadhouderskade 2. 1054 ES Amsterdam. 
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Over vervoer wordi 

Minderlast 
van auto's. 

Tegenstanders van de auto hebben vaak de 
neiging om het maatschappelijk nut van het 
openbaar vervoer af te zetten tegen de nádelen van 
het particuliere autogebruik. 

Dat is allesbehalve eerlijk. Want ondertussen is 
het wèl de auto die 75% van onze totale behoefte 

aan personenvervoer dekt. Terwijl het openbaar 

"BliJ dat 1k RiJ" 1s een Initialief van BOVAG en RAl. 

vervoer niet verder komt dan 12%, en 
daarvan in de toekomst waarschijnlijk 

nooitveel méérdan 15% kan maken. 
Dàt zijn dan ook de gegevens die 
de discussies over het vervoers· 
beleid in Nederland moeten 

bepalen. Want een gekleurde voorstelling van zaken 
leidt tot onjuiste conclusies. Tot een beleid waarin de 
terechte extra aandacht v.oor het openbaar vervoer 
ten onrechte wordt gekoppeld aan een achterstelling 
van het wegverkeer. 

Zodat de files almaar langer, en de wegen almaar 
slechter worden. Zodat de mythen en meningen 
hoognodig weer eens vervangen moeten worden 
door de feiten. Zodat de realiteit weer uitgangspunt 
kan worden voor het beleid. 

Feiten over kosten. 
Het is bijvoorbeeld een mythe dat de auto maat· 
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verschillend gedacht. 

schappelijk gezien meer kost dan-ie opbrengt. 
Het autoverkeer bedruipt zichzelf Juist heel netjes. 

Via accijnzen, motorrijtuigen- en bijzondere 
verbruiksbelasting, opcenten voor het Rijkswegen
fonds, en via de extra BTW over deze heffingen, 
zamelt de overheid zo'n 8 miljard gulden per jaar in. 
En dat is voldoende om de uitgaven voor het weg
verkeer te dekken. 

Daar staat tegenover dat degenen die gebruik 
maken van het openbaar vervoer minder dan de 
helft van hun èchte vervoerskosten hoeven te 
betalen. Zodat zich de vraag opdringt waarom we 
van het openbaar vervoer nfét mogen verwachten 

Minder 
autolasten. 

dat het streeft naar een evenwicht tussen inkomsten 
en uitgaven -vooral als blijkt dat het grotere maat
schappelijk nut ook niet altijd zó groot is als wel 
wordt gedacht. 

Conclusie. 
Het is onjuist om nog langer in mythen te 

investeren. Treinen, trams, bussen, auto's en fietsen 
moeten gewoon de aandacht krijgen die ze verdfénen. 

Het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd 
waar dat zinvol is. Maar er moet óók meer aandacht 
worden gegeven aan de voorzieningen voor het weg
verkeer. Dàt is pas een realistisch beleid! 

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

[}:l 

Maar: met feiten kom je verderdan met mythen. ~ 
:!Jat lldltfi 
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EXCLUSIEF 

CANVASVERKOOPCENTRUM 
Prinsengr. 1 58 - Tel. 020 - 266992 
1016 HA T.o. Westertoren, Amsterdam 

130 Soorten canvas, voor bootkappen, autohoezen, caravanten
ten. Lichtgewichtdoek voor trektenten. Zonschermdoek van 120 
cm tot 270 cm breed. Balkonbespanningstof ± 80 cm breed kant 
en klaar met ringen en koord. Stoelloper 40 cm br. in wel 20 des
sins. Fietstassen, schoudertassen, weekendbags, boodschap
pentassen, alles echt zeilmakerswerk. 

C~ 

Nog nooit bij Switzer geweest? 
Kom nou. 

~u 
Queen 

ISIZ8 damesmode 

specialiteit - alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 tlm 62 

'9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 Telef. 050- 180126 

PETER KORF DE GIDTS 
ANTIQUAIR 

• Antiek glas 

• Maçonniek Glas 
• Antiquiteiten 

Kerkstraat 142 (spiegelkwartier), Amsterdam 
Telefoon 020 - 252625 

BELEGGING 

Mogelijkheid tot het plaatsen van deposito's gedurende 4 
jaren. 
Opbrengst 18 % per jaar, garantie in goud. 

Inlichtingen: De Waaijer & Partners voor Nederland: "De 
Berkelstaete", Rijksstraatweg 117, 7231 AD Warns
veld. Telefoon 05750- 22483*. Telex 49753 staet NL. 
Voor Zwitserland: 
Chamerstrasse 52 CH 6301 Zug. Telefoon 09 
4142216764 Telex 862263 COWA. 

Christiaan van der Klaauw 
In het Friese dorpje Joure herleeft de tijd van rond 
1750, toen Jouster klokkenmakers de Friese stoel
klok bouwden. Christiaan van der Klaauw is een 
klokkenmaker, die op dezelfde ambachtelijke wijze 
zijn stoelklokken bouwt. Een unieke klok is bijvoor
beeld de carillon-kalenderklok, waarop u kunt waar
nemen de zonnestand met meelopende horizon en de 
maanstand in bolvorm. Deze klok speelt 3 melo
dieën op 6 bellen. U kunt op deze klok inschrijven 
voor de maand november (okt. is volgeboekt). 

Inl.: p.b. 119, 8500 AC Joure of Kruisstraat 5, tel. 
05138-4390. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 
Een jong, uniek kleermakersbedrijf, dat voortbouwt op de tradities van Gronin
gen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. 
Het bedrijf bestond op 1 april jl. 6 maanden en is trots dat het in deze korte tijd 
zeer tevreden klanten heeft gekregen in alle provinciën in Nederland. 
Indien u dat wenst, en waar dat uitdrukkelijk toegestaan is door klanten van Ate
lier 7, kunt u referenties krijgen uit uw omgeving. 
Eén telefoontje (050 - 185186) naar Atelier 7 is voldoende om één van de 
kleermakers, waar ook in Nederland, geheel vrijblijvend. naar u toe te laten ko
men. Hij bespreekt met u dan de wensen wat betreft de stof. het model en uw 
speciale wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te 
voelen. Pas dan besluit u of u een costuum laat maken. 
Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste stoffen
collectie in Nederland. 

Atelier 7, Spilsluizen 5. Groningen 
Tel. 050 - 185186 

Inleveren? Jazeker! 
Uw oude goud kunt u in veel gevallen tot een geheel nieuw sieraad la
ten verwerken bij Rob Sipkes Edelsmid in Haarlem. Maar ook zonder 
dat de gevoelswaarde van een dierbaar bezit verloren gaat, kunnen 
vaardige handen het tot nieuwe glans brengen. Speciaal van uw oude 
trouwringen kunnen bekwame edelsmeden een ontwerp maken en 
daarbij tot ongedacht mooie creaties komen. Natuurlijk kunt u ook 
met uw eigen idee of ontwerp bij deze échte ambachtslieden terecht. 
Van edele materialen worden dan zéér persoonlijke sieraden gesmeed. 
U vindt Rob Sipkes en zijn medewerkers in 't hart van Haarlem, bij 
de Oude St. Bavo en de Grote Markt. 

ROB SIPKES EDELSMID 
Warmoesstraat 2, Haarlem, 023 - 324309 
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Dit statige huis in Dordrecht werd met SURFAKOTE MUUR
COATING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 

Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen. flats, 
kantoren en industriële bouwwerken met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan een 
gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. Surfakote 

ZUil>-
programma van 

ROTUNDATOURS 
nu sterk 

uitgebreid. 
Het nieuwe programma omvat een 
grote keuze uit zo'n 30 combinatie
mogelijkheden van rondreizen, 
verlengingen e.d. in Swaziland, 
Namibië, Botswana, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika. 

Individueel f 3575.-per auto v.a. 

Individueel f 4570.-per bus v.a. 

Groepsreis f 6870.-per bus v.a. 

4-~\j_~t: e > ~ f 
~Rotunda;è 
1~ Tours -< 

~l\~~ 

Vraag het programma aan bij . 

ROTUNDATOURS 
Meerstraat 22 
7815 XG Emmen 
Tel. 05910-16400 

is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veellanger mee: 
10 JAREN GARANTIE. Surfakote is dus een uitstekende 
investering. 

Vraag vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort (U.). Tel. 
03484 - 1 587. 

r----------------------------------------------------------~ 

GENIETEN VAN RUST EN SCHOONHEID IN HET 
NATUURPARK ZUID-LIMBURG 

het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas, Eifel en Ardennen. 
HOTEL-RESTAURANT ""PEERBOOM" 
te EPEN (Z.-Limb.) 
Dit kleine drie sterren-hotel staat be
kend om zijn persoonlijke verzorging en 
zeer goede keuken. De typische vrije 
sfeer en stijl maken uw verblijf tot een 
waar genot. Nieuwe zit-/slaapkamers 
met eigen badkamer met bad/douche 
en toilet, radio, telefoon en weksys
teem. KI. t.v. en fietsen op verzoek. 

Voor de maanden augustus, september en oktober: van vrijdag-vrijdag /400,~ 
p.p., vrijdag-zondagf120,- p.p.; vrijdag-maandagf180,- p.p. (logies+ ontbijt+ 
diner). 
Reservering en folder: Hotel Peerboom, Wilhelminastr. 11, 6285 AS Epen (Z.
Limb.l. tel.. 04455 - 2121 

VLOER
KLUIS 

Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

8-pagma brochure. 
Telefoon 03451·611 0 WD 



Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

"'\\~~·~ dat 't u schikt. . .. .. 

lJw eigen bungalow in een van 
de mooisiP gebieden van Florida. 
Dat biedt zovcelmN'r voordelen dan 
allPen ePn plezierig vPrblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan elP andere kant van de 
Atlantisdw ( leeaan is alniet meer 

gesitueerd in unieke woongeiJicdPIJ: 
bungalowparkPil nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 

Kleinere pPrcelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
bon in voor meer i11fonnatie. Het is nu 
de moPite waard om zich lP vcrzekeren 
vaneen plezierig verblijf in Floricla. 

Zoals Pine Ridge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

( )f u nu of in Cl' IJ 
ongewoon. later stadium van uw bunga-

Tbc Deltona Corporation -een low in Floridawilt gaan 
van Floriela's grootste ontwikkelaars- genieten, reserveer alvast 
beschikt ovPr zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Vanlwscheiden afmetingen ciclig bouwgrond te kopl'IL 
(maar toch luxuPus e11 komfortabel) Een perceel bouwgrond 
tot werkelijk riante behuizingen. van ·1000 111- is al vcrkrijg-
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $1:.!.:!00. 

I JIJl<llll !Iw l'mlwrlv 1\t'l""·J ll'qlltrt•cl hv l·<'clt•r<JiidW dl lil n·<>d i! hdnn· •ignuJg G 
\o h'dcr,d dgen(·.v h.t~ judged tlw nwnts (Jf v;tluv, Jf rtll\, ol til i'> pnqwrt~· .-\1 

FLORIDA 
Reserveer nu uw COMF. BUNGALOW in Florida. 

15-Daagse reis reeds v.a. f 1.898,-. 
lnkl. vlucht, bung.- en autohuur. 

Reisbureau BBI Emmen 
Tel. 05910- 18888 of uw ANVR-Reisb., ABN-Banken en 
V& D. 

randstad bewaking bv 

andreas schelfhoutstraat 48 
1058 HV amsterdam 
telefoon 020-17 36 22 

lid van de verenig1ng 
van particuliere 
beve1l igmgsorgan isaties 

bedrijfsbewaking 
portiersdiensten 
stil alarm 
nachtcontrole 
scheepsbewaking 
brandwachten 
winkelsurveillance 
mobiele surveillance 
surveillance met honden 
koeriersdiensten 
receptionisten 

The Deltona Corporation 

3~1'''"~~\j~\~~~~;:~~i~~:3179U~ 
V

EV Telefoon ();)104-SSO!lJ 

Bel of schrijf vrijblijvend voor gedegen 
informatie. 

HAWAII 
17 dagen vanaf[ 2.541,

Inclusief retourvlucht 
Amsterdam-Honolulu en 

Hotelaccommodatie. 
Inlichtingen: 

••-+ South Pacific Tours 

CD~ct\4@ cesarts 
~g 

e!4/o1ra 
~rlines 

ORANJE NASSAULAAN 55 
1075 AK AMSTERDAM 

TEL. 020- 644693* TELEX 15741 CSP-NL 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Stichting Burgerschapskunde, Leiden / Costa Blanca Informatie, 
Delfzijl/ Van Dalen Bureau voor Publiciteit en Voorlichting, Hil
legom / The Deltona Corporations, USA / Diners Club Benelux 
b.v., Amsterdam/ Hotel Edenhof, Zwammerdam / Richard Ellis 
Int. Property Consultants, Amsterdam / B.V. Uitgeversmaat
schappij Elsevier, Amsterdam / In 't Silverhuys Juwelier Rik
koert b.v., Schoonhoven/ Judokwai-Velp, Velp/ Vakantieboerde
rij Klein Oever, Balkbrug/ J. Lukkien, Sterkself Nocure no pay, 
Den Haag/ Olsman Ramen en Deuren, Veenendaal/ Onderlinge 
Ziektekosten Verzekeringen-Maatschappij, Den Haag/ Hotel 
Peerboom, Epen / South Pacific Tours, Amsterdam / Suid Afri
kaanse Lugdiens (SAL), Amsterdam/ Wijnkoperij van Tetering, 
Bloemendaal/ Vetkamp b.v., Amersfoort 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal ~ Velp? Omdat voor 
uw gezin, vrienden en kennissen in een sfeervolle 

omgeving mogelijkheden bestaan. 
Judo M Jiu-Jitsu- Karate- Halha-Yoga- Jazz- beat

en soul-ballet, moderne damesgymnastlek. 

T el.085-62.06.28 
Heemskerklaan 54 - 6881 ES VELP (Gld.) 

GENIETEN VAN RUST EN SCHOONHEID IN HET 
NATUURPARK ZUID-LIMBURG 

het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas, Eifel en Ardennen. 
HOTEL-RESTAURANT ''PEERBOOM'' 
te EPEN (Z.-Limb.) 
Dit kleine drie sterren-hotel staat be
kend om zijn persoonlijke verzorging en 
zeer goede keuken. De typische vrije 
sfeer en stijl maken uw verblijf tot een 
waar genot. Nieuwe zit-/slaapkamers 
met eigen badkamer met bad/douche 
en toilet, radio, telefoon en weksys
teem. KL t.v. en fietsen op verzoek. 

Voor de maanden augustus, september en oktober: van vrijdag-vrijdag f400,~ 
p.p.; vrijdag-zondag/120,- p.p.; vrijdag-maandag/180,- p.p. (logies+ ontbijt+ 
diner). 
Reservering en folder: Hotel Peerboom, Wilhelminastr. 11, 6285 AS Epen (Z.
Limb.), tel.: 04455 - 2121 

KLEIN - OEVER 
2orgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad, sport en (samen)spel, creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat. Oud-Avereest 60. Balkbrug, 05230- 19204. 

SPANJE - COST A BLANCA 

Calpe: Lux. 2 sl.k. app. aan de boulevard en zandstrand. Volledig in
gericht. Prijs: DM 74.500,-; 
Moraira: Erg mooie, prachtig gelegen villa aan zee. Volledig inge
richt. Prijs; DM 124.000-; 
Inl.: Costa Blanca Inf., Syndicuslaan 4, 9934 PT Delfzijl, tel. 05960 
- 13899. 
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HetNEE vanNijpels 

Binnen de partij is aan het begin van de informatie door Van Kemenade enige deining 
ontstaan. De beroeringwerd veroorzaakt doordat politiek leider Ed Nijpels 
vooralsnogweigerde deel te nemen aan de besprekingvan tegelijkertijd de 
mogelijkheden tot formatie van een PvdA/CDA-kabinet en een PvdA/VVD-kabinet. 
Voor de verkiezingen heef de VVD gezegd niet nu met de PvdA te kunnen 
samenwerken doordat de PvdA zichzelfbuitenspel had geplaatst. Dat is gebleken uit 
de opstellingvan de PvdA in het kabinet Van Agt-Il en uit haar programma voorde 
laatste verkiezingen. 
Nijpels doorbrak met zijn weigering de traditie van het rituele totemdansen, die 
altijd onmiddellijk na de verkiezingen plaats vindt. Hij deed dat terecht en in de 
media heeft hl} dat gelijk ook gekregen. 
Vóór de verkiezingen had Ed Nijpels beloofd alles te doen wat mogelijk is om de 
formatieperiode zo kort mogelijk te houden. Bovendien heeft hij zeer duidelijk laten 
merken dat hl} uit was op de vormingvan een CDA/VVD-kabinet. Een mogelijkheid 
die -logischerwijs- niet in het boekje van de socialistische informateur Van 
Kemenade stond. Nijpels heeft de VVD-lijn van vóór de verkiezingen doorgetrokken. 
Wat hij deed was niet onvriendelijk, maar duidelijk. 
In zijn streven naar een snel! e vorming van een CDA/VVD-kabinet werd hij bovendien 
openlijk door het CDA bij monde van lijsttrekker Van Agt al voor de verkiezingen 
gesteund. Afgezien van de getalsmatige meerderheid van CDA en VVD (81 van de 150 
zetels) liggen de partijen programmatisch gezien het dichtst bij elkaar. Uit de 
verkiezingsuitslag (71. 000 CDA-ers kwamen naar de VVD), bleek ook duidelijk wat 
het overgrote deel van het CDA wenste en toonde de zetelwinst van de VVD 
zonneklaar dat men geen herhalingwilde van de onverkwikkelijke regeerperiode 
gedurende het laatste anderhalve jaar van CDA/PvdA/ D'66, die op niets uitliep. 
Bovendien bleek uit een Lagendijk-enquête dat vier van de vijf CDA-stemmers de 
voorkeur geven aan een regeringscombinatie CDA/VVD. 

De kiezer heeft gekozen en naar die kiezer heeft Ed Nijpels geluisterd. . ... 
Nijpels heeft door zijn weigering aan Van Kemenade een wig gedreven in de logische . · · · · .. 
opzet van de PvdA- want die partij wil natuurlijk óók regeren- namelijk de (\\ 

~:lfe%~:l~~~~~~:rn;;~;~~~~:::::~!~e::s:a~~~~~:~r:e:n:r~;J;~~;l~~S:r~~en. lll:l·l.l:lj 
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Dat betekent een goede onderhandelingspositie en daar gaat het om. _._. ...... , 
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J oekes over de miljoenennota: 
• 

neer 

Daags na het uitspreken van de 
Troonrede en het aanbieden van de 
Miljoenennota ontmoeten we VVD
Tweede Kamerlid TheoJoekes in het 
restaurant op de eerste verdieping aan 
het Binnenhof 
Hij is een van de financieel
economische specialisten in de fractie. 
Met hem spreken we over diverse 
vragen rondom dit jaarlijkse 
gebeuren. 
Allereerst de vraag of het wel terecht is 
om over een Miljoennota te spreken nu 
de bedragen in de miljarden lopen? 
"Als je de term miljardennota zou 
willen gebruiken dan had je daar al vele 
jaren geleden mee moeten beginnen. 
Het stuk heet van ouds miljoenennota, 
dat is een niet officiële bijnaam die er 
zelfs opgedrukt staat, dus om nu ineens 
over Miljardennota te gaan spreken is 
namaak-modernisme." 

Omdat we er wel steeds over spreken, 
maar lang niet iedereen precies weet 
wat het is, toch nogmaareens de 
vraag: wat is die miljoenennota 
eigenlijk? 
"Dat is de samenvatting van de 
financiële maatregelen die het kabinet 
voorstelt aan de beide Kamers met 
betrekking tot het daaropvolgende 
jaar." 

stukje druk van buiten verdwijnen. 
Een tweede rechtvaardiging van deze 
situatie is dat een nieuw kabinet altijd 
veranderingen aanbrengt in de plannen 
van een oud kabinet. Wat voorkabinet 
er ook zal komen, de cijfers die nu in de 
Miljoenennota staan zullen 
onverbiddelijk op een aantal punten 
worden veranderd. Zelfs voor het ene 
jaarwaarin dit stuk geldig is, heeft het 
geen eeuwigheidswaarde." 

Per definitie is een Miljoenennota van 
een demissionair kabinet dus wel 
minder serieus dan wanneer deze zou 
zijn opgesteld door een volwaardig 
kabinet? 
"Praktisch politiek gesproken mag je 
het zeker minder serieus noemen, 
staatsrechtelijk is het helemaal niet 
minder serieus". 

Volgens de Miljoenennota komen we 
met zijn allen 32 miljard tekort. We 

Is het bij zo een belangrijk stuk nu wel hebben in Nederland zo'n 5 miljoen 
terecht dat dit wordt opgesteld door huishoudens. Klopt het dan dat we 
een tussenkabinetjewat in de Kamer eigenlijk gemiddeld ruim/ 6000,-
slechts vertegenwoordigd wordt door per huishouden zouden moeten 
éénderde van het aantal zetels? bijpassen? 
"Dat is een kwestie van moeten. Onze "Ik kan weliswaar niet rekenen maar 

·.·.· Grondwet schrijft voor dat een wel goed schatten en dat komt mij in dit ·: 

;;;;; H enk Krol ~::~!c~~:s~~~ ~i~:;:~::~~:~o~~;e ~:~ ~j~ ~:~~~ ~~o~~P\~~~d~~s ~~n, ::::~::.::!·:.=:.: !t aangeboden aan de Staten Generaal. dan zal die bank alleen in zéér 
:;:;: Dat heeft in twee opzichten zin. Er uitzonderlijke omstandigheden eisen 

liJ ~:~~:f~~~~o~~t~;~e~~ee~~~~;fe alle ~e~. i!~i;[;i~~~ide ~:~~~~go~P tafel )![ 
~ zorgendat er wél een kabinet komt. Als natuurlijkeen hoog bedrag, je zou al f 
~ je dit soort zeer belangrijke die gezinnen maar eens moeten vragen ,, 
~ staatsstukken zou kunnen uitstellen tot om zoveel op tafel te leggen. Toch zal ] 
~ St. Juttemis dan zou daarmee ook een dat moeten al kan de overheid daar ] 
~ ~ i ~ i ~ 
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gelukkig wel een paar jaar voor 
uittrekken, net zoals ook die bank dat 
over een paar jaar zal spreiden." 

Alle deskundigen spreken over een 
onaanvaardbarehoge/astvoorde 
staat en ze denken dan met name aan 
de rentelast. Wat moet er straks 
gebeuren wanneer de staat haar 
verplichtingen niet meer kan 
nakomen? 
"Dat zijn heellogische vragen die toch 
het moeilijkst te beantwoorden zijn. 
Wat mij allereerst het meest bezorgt, is 
de staatsschuld. In zijn totaliteit 
bedraagt die ver over de 100 miljard. 
De financiering daarvan ligt per jaar 
boven de 30 miljard. Het tempo waarin 
zowel die schuld zelf als ook de 
bijbehorende rentebetalingen zijn 
opgelopen verontrusten mij 
buitengewoon. Twee jaar geleden zei ik 
in de kamer al dat het me bezorgde dat 
de Staat der Nederlanden alleen al op 
de aangegane leningen, dat zijn dus de 
Staatsobligaties, 6 miljard rente 
betaalt. Dat was toen twee keer zoveel 
als een heel departement van 
Economische Zaken of een heel 
departement van Landbouw en 
Visserij kostte. Je betaalt dan het geld 
van twee middelgrote departementen 
niet aan werk wat moet gebeuren, maar 
aan kosten voor het geld wat geleend 
moet worden. Dat is waanzin. Dat 
bedrag is nu al in twee jaar verdubbeld. 
Het gaat dus bliksemsnel omhoog. Als 
dat zo doorgaat zullen we binnen 
afzienbare tijd éénvijfde van de 
uitgaven van het Rijk moeten 
reserveren voor het betalen van rente. 
Dat kan dus niet." 

Wat moeten we dan? 
"Als de staat haar rente niet meer kan 
opbrengen dan zit zij ten opzichte van 
het binnenland net zo als 
Oostblokstaten nu al zitten ten 
opzichte van.het buitenland. Die 
landen kunnen aan hun verplichtingen 
tot buitenlandse leners niet voldoen. 
Die zijn daarmee volstrekt 
onkredietwaardige overheden 
geworden. 
Het zal dus eenvoudig móeten. Volgens 
de lijnen die wij aangeven zal die 

schuld geleidelijk minder moeten 
worden. Dat kan o.a. door hogere 
produktie en door nog meer om te 
buigen." 

Kranten weten al te melden dat er 
plannen zouden zijn om de BTW
tarieven elk met één procent te 
verhogen. De VVD is altijd tegen 
belastingverhoging geweest. 
Handhaaft u dit standpunt? 
"Uit de stukken blijkt nog niet dat het 
over de BTW gaat, onderhands is 
kennelijk welbewust uitgelekt dat er 
aan de BTW wordt gedacht. Wij 
zeggen al een aantaljaren dat 
belastingpremies in totaliteit niet 
verder moeten stijgen. Eigenlijk 
moeten ze zelfs dalen. We hebben 
daarom ook een voorstel gedaan om de 
aangekondigde ombuigingen nog 
verder te versterken om zo te zorgen 
dat die BTW-verhoging niet zal hoeven 
doorgaan." 

De VVD is altijd een voorstander 
geweest van de 100 % 
inflatiecorrectie. Waarom? 
"Het systeem van de inflatiecorrectie . 
is afkomstig van onze partijgenoot 

J 
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minister Witteveen die het zo'n tien 
jaar geleden invoerde. Het was de 
toenmalige woordvoerder van de 
PvdA, nu president van de Algemene 
Rekenkamer, Harry Peschar, die het 
niet toepassen van de inflatiecorrectie 
terecht aanduidde als- stiekeme 
diefstal-. In onsland ishetzodatjeeen 
hoger percentage aan belasting gaat 
betalen naarmate je meer inkomen 
hebt. Die belasting is verschuldigd over 
het nominale bedrag. Als ik dit jaar 
honderd gulden verdien en het volgend 
jaar verdien ik honderdzes gulden en er 
is gelijktijdig 6 %inflatie dan verdien ik 
geen cent meer, het heet dan alleen 
maar honderdzes. De belasting houdt 
daarmee geen rekening. Die zegt: u 
moet nu belasting betalen over 
honderdzes. Dat is een hogere 
categorie. Dat is een hoger percentage 
terwijl ik in koopkracht niet ben 
vooruitgegaan. Om dateffect teniet te 
doen is de inflatiecorrectie bedacht. 
Pas je die niet toe dan gaan alle mensen 
die hogere bedragen gaan verdienen en 
die vanwege de inflatie daardoor de 
klos zijn, meer belasting betalen dan 
eigenlijk de bedoeling was. Wij vinden ·> 
dat niet eerlijk en ook de meeste andere 
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partijen vinden dat niet eerlijk. Hoewel 
de PvdA de neiging heeft om elkjaar 
opnieuw te zeggen dat het alleen dat 
jaar toevallig net niet kan. Daar koop je 
natuurlijk niets voor". 

Ditjaar is een 100 %inflatiecorrectie 
gepland? 
"Ja, maar daar krijg je ongetwijfeld 
strijd over. In het hele maniakale 
nivelleringsstreven van de PvdA- zelf 
noemen ze dat solidariteit- vindt men 
het niet eerlijk dat iemand die veel 
belasting betaalt nu eenmaal meer 
voordeel heeft met die correctie." 

Zou het dit jaar gaan lukken om de 
inflatie verderafte remmen? 
"Dat denk ik zeker. Juist op het gebied 
van de inflatie hebben wij als 
Nederland het relatief erg goed 
gedaan. De prijzen zijn de barometer 
van de inflatie. Wanneer je het prijspeil 
laag kunt houden, dan heb je daarmee 
de inflatie laag gehouden. 
Dat kun je ondermeer door je 
concurrentiepositie te verbeteren. 
Ongeveer 50% van ons Nationaal 
Inkomen moeten wij in het buitenland 
verdienen." 

De laatste tijd is er erg veel te doen 
rond de ambtenaren. Wat kunnen zij 
verwachten? 
"Ik ben tegen generaliseren. Toch 
mag je zeggen dat wij een goed 
ambtenarenkorps hebben. Klacht is 
wel dat het te groot is. Zolang ik in de 
kamer zit, is het nog steeds gegroeid. 
Terwijl we toch al zo'n I 0 jaar roepen 
dat het ambtenarenkorps niet verder 
zou mogen groeien. 
In de stukken staan nu enkele 
interessante gegevens over de 
verhouding van de 

ambtenarensalarissen en die in het 
bedrijfsleven. 
Het is nog een beetje teveel beschermd 
gebied. Ik denk dat de algemene 
efficiency in het ambtenarenapparaat 
nog wel wat verbeterd zou kunnen 
worden." 

Niet alleen de ambtenaren en de 
trendvolgers zijn in discussie. Ook op 
hét bedrijfsleven is een beroep gedaan 
om te matigen. Is zo'n oproep niet in 
strijd met het liberale 
vrijheidsprincipe? 
"Ik geloof dat het doen van een beroep 
nooit in strijd is met welk principe dan 
ook. Je mag niet alleen, nee, je móet 
zelfs als overheid in een situatie waarin 
we nu verkeren, tegen de mensen 
zeggen: dit moet er gebeuren, zo niet 
dan zijn dat de gevolgen. Daarom is het 
plicht om nu duidelijk te zeggen, dat 
iedereen zijn looneisen matigt. Het 
verbaast me dan ook niet dat de 
vakbeweging in ons land, ondanks alle 
gedreig en gesputter door de jaren 
heen, buitengewoon loyaal is gebleven 
met haar eigen leden ên met de 
overheid. Loyaal met iedereen. 
Gelukkig kennen wij helemaal geen 
nationale stakingen om een paar 
procentjes meer, zoals dat wel gebeurt 
in Engeland. 
Wat wel tegen het liberale principe zou 
ingaan is een loonmaatregel. In dat 
geval zegt de wetgever: We moeten 
jullie dwingen om achteruit te gaan, of 
gelijk te blijven, of wat dan ook. Zo'n 
loonmaatregel is niet erg liberaal. Daar 
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wordt iedereen ook steeds 
voorzichtiger mee omdat men wel ziet 
dat wanneer er redelijke argumenten 
op tafel komen de werknemers en de 
werkgevers best in staat zijn om er zelf 
wat van te bakken. 
1 e moet zoiets alleen voor zeer extreme 
noodgevallen achter de hand kunnen 
houden." 

Hebbennationale plannetjes eigenlijk 
wel zin nu we middenineen 
internationalecrisis zitten? (Na enkele 
secondenstilte): 
"Uw huis is ingeklemd tussen vier 
andere huizen die min of meer in brand 
staan. Watdoetudan?Werptude 
handen omhoog en loopt u hard weg of 
zet u de tanden op elkaar, pakt de 
emmers en probeert u nog te redden 
wat er te redden is? 
Ik weet wel, dat dit in sommige 
opzichten een scheve vergelijking zal 
zijn. Maar het feit datje in een 
internationaal geheel zit en dat het 
over dat hele vlak bedonderd gaat, 
ontslaat je nog geen seconde van de 
plicht alles te doen wat je kan om er 
onder uit te komen. 
Je ziet dan ook in de internationale 
gemeenschap dat sommige landen met 
een vergelijkbare structuur het 
aanzienlijk beter doen dan andere, 
zoals Duitsland. Tot voor kort hebben 
wij het een stuk beter gedaan dan 
bijvoorbeeld Frankrijk. Hoe komt dat? 
Omdat in die betere landen het beleid 
ook beter is geweest." 

Laatste vraag: heeft u nogwel hoop 
voorde toekomst? 
"Naar aardse begrippen hebben 
mensen eigenlijk geen toekomst, maar 
als de vraag inhoudt- moeten wij nu 
maar bij de pakken neer gaan zitten-, 
dan zeg ik: daar ben ik niet voor 
gehuurd. 
Ik ben net als ieder ander Kamerlid 
rechtstreeks of indirect gekozen. Die 
mensen verwachten van mij niet dat ik 
huilend in een hoek ga zitten. Men mag 
van mij wel verwachten dat ik, met alle 
anderen samen, het zo goed mogelijk 
probeer te regelen. Interessant is de 
vraag: meneer wat doet u eraan?-. .. 
Nou ik doe mijn best." ""111111111 
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") De direct achter 
de namen geplaatste 
getallen. 
vertegenwoordigen 
het aantallijsten 
waaropmen 
kandidaat stond. 

• •) niet
verkiesbare plaats. 
voorzitter van de 
partij 

Voorkeurstemmen 
Tweede 
Kamerverkiezing 
1982 *) 

l. Nijpels (18) 
2. Smit-Kroes(v)(4) 
3. Terpstra (v)( 4) 
4. Ginjaar-Maas (v) (5) 
5. v. Rey (18) 
6. Tripels(4) 
7. Rempt(v)(18) 
8. Ploeg(4) 
9. Rietkerk (5) 

10. den Ouden-Dekkers (v)(18) 
11. Evenhuis(5) 
12. Koning(4) 
13. v. Aardenne (5) 
14. Keja(5) 
15. de Korte ( 4) 
16. Kamminga **)(5) 
17. v. Erp (5) 
18. Jorritsma-Lebbink(v)(18) 
19. Wiebenga(18) 
20. Braams ( 4) 
21. Jacobse(5) 
22. Scherpenhuizen ( 5) 
23. Dees(5) 
24. Hermans ( 4) 
25. Korthals (18) 
26. Joekes(4) 
27. Waalkens(5) 
28. deBeer(4) 
29. Voorhoeve(18) 
30. Bolkestein ( 4) 
31. BlaauwJ.D.(4) 
32. Weisglas(18) 
33. te Veldhuis (18) 
34. v. Eekelen (5) 
35. deGrave{l8) 
36. Blauw P.M. (5) 
37. Linschoten(18) 

1.792.360 
23.098 
6.602 
5.198 
4.926 
4.850 
4.025 
3.854 
2.995 
2.648 
2.427 
2.391 
2.284 
2.010 
1.827 
1.641 
1.613 
1.610 
1.397 
1.396 
1.388 
1.262 
1.253 
1.232 
1.159 
1.128 

914 
897 
670 
658 
643 
641 
544 
497 
466 
324 
277 

Brede 
maatschappelijke 
discussie 
Na een wat trage start van de 
aanmeldingen voor 
bijeenkomsten in het kader van 
de BMD begint het nu goed te 
"draaien". 
Vanuit de afdelingen tot en met 
de kamercentrales worden nu 
bijeenkomsten, forumdiscussies 
en deelcongressen 
georganiseerd. Plaatsen en data 
worden vermeld in Vrijheid en 
Democratie en lokale bladen. 
Die discussie rond het 
energiebeleid in de toekomst is 
ook iets wat u raakt. 
Kolenvergassing, kerncentrales, 
windenergie, het zijn zaken die 
allemaal aan de orde kunnen 
komen. Zo ook de opstelling van 
politieke partijen en energie
experts. 
De stuurgroep o.l.v. mr. M.L. de 
Braauw stelt ons nu in staat die 
discussie te organiseren binnen 
de partij. 
In oktober of november 
verschijnt de Energiebrochure 
die nog meer achtergrond
informatie geeft over deze 
problematiek. Deze brochure 
zal gratis worden verstrekt. 
Neem nu deel aan deze discussie 
en let op de aankondigingen. 
Nog steeds bestaat de 
mogelijkheid een bijeenkomst in 
uw afdeling met subsidie te 
organiseren. 
Bel nu: Andréa Luyben of Hans 
van den Broek, Algemeen 
Secretariaat, tel. 070- 614121. 

• 



Reny Dijkman 

Koningin Beatrix consulteert o.a. de 
fractieleiders. De formatie begint. 
Voor het CDA zullen de 
onderhandelingen door Lubbers 
worden gevoerd. Ook TerJouw wenst 
voor zijn partij geen onderhandelaar te 
zijn. De D'66-voorman laat het over 
aan Laurens-Jan Brinkhorst Deze 
haast zich al twee dagen later te 
verklaren dat D'66 niet wenst mee te 
werken aan een coalitie van CDA en 
VVD. Is deze mededeling gezien de 
getalsmatige sterkte van D'66 nog 
belangrijk? 
Koningin Beatrix benoemt oud
minister van Onderwijs, los van 
Kemenade, tot informateur. Zijn 
opdracht luidt te onderzoeken welke 
mogelijkheden bestaan om een kabinet 
te formeren dat kan rekenen op "een 
brede steun dan wel een zo breed 
mogelijke steun van de 
volksvertegenwoordiging". De 
benoeming is een teleurstelling voor 
politiek leider Ed Nijpels. Zijn advies 
was de benoeming van een CDA
informateur, waardoor geen tijd 
verloren zou gaan bij het snel smeden 
van een CDA-VVD-kabinet, eventueel 
aangevuld met D'66. 
In de CDA-fractiekamer wordt tijdens 
de eerste vergadering na de 
verkiezingen het "loyalisme" in de 

kiem gesmoord. Lubbers eist van zijn 
fractieleden dat bij de partnerkeuze 
van een coalitiepartner de minderheid 
van de CDA-fractie zich zal moeten 
neerleggen bij de meerderheid. Het 
gedogen wordt niet meer gedoogd. 
Wenst men dat niet, dan moet men zijn 
zetel maar beschikbaar stellen. 

11§•'' i!U\1\1 

Wat Nijpels vreesde, gebeurt. Van 
Kemenade gaat eerst onderzoeken óf 
en met wie de PvdA in eenkabinet kan. 
Voor een socialistische informateur 
een logische keus, want werd de PvdA 
niet de grootste partij? Voor veel 
kiezers onbegrijpelijk, want was het 
niet diezelfde PvdA die in het vorig 
kabinet er geen brood in zag om door te 
regeren met het CDA en D'66? 
Daarom moest men toch naar de 
stembus? Of is het zoals De Telegraaf 
schrijft: "Het scenario van Den Uyl en 
daarmee ook dat van informateur Van 
Kemenade is erop gericht via het 
rekken van de informatieperiode het 
CDA te dwingen tot een coalitie met de 
PvdA." 

Qlii\(\11 ··-·-·· 
Tegen bovenstaande achtergrond en 
gezien de grote programmatische 
verschillen tussen PvdA en VVD 
(oplossing economische crisis en 
veiligheidsbeleid) voelt Ed Nijpels op 
dit moment niets voor verdere 
onderhandelingen (Zie hoofdartikel). 

~888888~BS888i:~~~:o:o!:!RI:o:' i'Sl9'\l9'!"""""""'" 
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Informateur Van 
Kemenade; naast 
hem RVD
hoofddirecteur G. 
van der Wiel (foto 
Meyer b.v.) 

De fractie is van oordeel dat de VVD 
met haar afwijzing geen verwijt van 
onfatsoenlijk of constitutioneel 
onzuiver handelen kan worden 
gemaakt. Het niet verder deelnemen 
aan de informatiepoging van Van 
Kemenade is louter een politieke 
beslissing. 

.... ,...,. ...... .. 



~Najaarsconferentie Lunteren: 
• 

~ Meer vrije tijd dan werk 
• ' '··;·t;.··~~':"<{~."~·'l~\~~lh··~ :;;,. '.:!-,it~;'>.\~· .~;..\,,~-,.,c:'e·e;..;",;, •• ~ .··.'· .~ ..... .;';;,',:«:'J,<..,.-i·~~~~'\tf.(~&'*'~ 

• • Beschouwingen. Deze zullen tezamen • Op vrijdag 19 en zaterdag 20 
met de regeringsverklaring door een : november aanstaande vindt in 
nieuw ka bi net moeten worden • Lunteren het jaarlijkse congres van de 
gehouden. : "Vrouwen in de VVD" plaats. Met de 
Vandaag laat Van Kemenade weten • blik op de nabije toekomst gericht is 
dat hij op woensdag 29 september de : gekozen voor het thema "Meer vrije 
balans wil opmaken van zijn • tijd dan werk", een actueel gegeven 
besprekingen met de fractievoorzitters : gezien in het licht van steeds 
van PvdA-CDA en D'66. • verdergaande automatisering. Het ligt 

• • in de bedoeling dat de congresgangers 
: aan de hand van lezingen stellingen 
• formuleren als discussiemateriaal voor 
• • • 
• • • • • • • • 

de vrouwengroepen in het land. Aan 
het eind van de landelijke 
discussieronde zal het onderwerp 
worden afgesloten met een landdag, 
welke medio april1983 is gepland. 
Ten behoeve van de organisatie worden 
de deelnemers verzocht zich zo spoedig 
mogelijk op te geven, waarvoor 
bijgaand deelnameformulier. Een 
volledig programma met vermelding 
van sprekers verschijnt in" Vrijheid en 
Democratie" van 19 oktober a.s . 

. -------------------------------------------------------------------- .. 
~ : Najaarsconferentie Lunteren, 19 en 20 november 1982 

U
ac•tJiiijii\l\i M .. .. d d k" H~-;1·:~-11 .. ~-lli .• lll.li··-- : " eer vriJe tiJ an wer 

• Deze strook zenden aan het Secretariaat "Vrouwen in de VVD", 
Het sociaal-economische praatstuk : Koninginnegracht 57, 2514 AE 's-Gravenhage. 
van Van Kemenade blijkt afgeleid van • 
het CNV-saneringsplan. Hoewel het : Ondergetekende, 
als geheim stuk wordt beschouwd, • 
brengen verschillende dagbladen tot in : naam:. ______________________________ _ 

detail de inhoud. Den Uyl reageert • 
positief. Lubbers is van mening dat op : adres: 
die wijze veel te weinig wordt : 
bezuinigd. Voor de onderhandelingen • postcode: woonplaats: 
tussen PvdA, CDA en D'66 in een : geeft zich op als deelnemer voor de Najaarsconferentie te Lunteren. 
eindfase van de informatie komen, laat • Gehele congres f 97,50 
de CDA-top vanuit een geheim overleg : vrijdagavond + diner - 45,- (doorhalen wat niet 

van toepassing is) op • vrijdagavond vanaf 19.30 uur - 10,-

weten dat de Christen-Democraten nu 

• zaterdag +lunch -40,-

I.v.m. plaatsgebrek zullen veel congresgangers een kamer moeten delen. Uw eventuele 
voorkeur voor een kamergenote kunt u hieronder aangeven: 

wel eens met de VVD rond de tafel naam: ___ ------------------------~---
willen gaan zitten. 

"nog steeds aan mijn werkzaamheden 
het belang toekent dat blijkbaar aan 
uw (Lubbers') advies aan H.M. de 

adres: ___ _ 

woonplaats: __ 

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
51.03.35.586 van de ABN-bank, t.n.v. Stichting Organisatie "Vrouwen in de VVD", 
p ja Stadhouderslaan 3, 4461 TT Goes. Gironummer van de bank: 46882. 

Koningin ten grondslag heeft gelegen. Handtekening: _____ _ 
Lubbers antwoordt nog op dezelfde 
dag. Hij schrijft dat een kabinet met de 

(vervolg zie pag. 8) 

• ••••••••••• 

I 



• ,, 
,,~lli~nt\etllan 
. ' 

VVD zich aanmerkelijk gemakkelijker • 
laat voorstellen dan één met de PvdA. • 
De CDA-onderhandelaar is van ! ~ 
mening dat de kansen op een PvdA- • ~ 
CDA-kabinet in de informatieperiode ! ·~ 
niet zijn vergroot. • "":l • 0 

GJ§'i'*"'" 
En dan is er het praatstuk over het 
sociaal-economisch beleid en het 
kabinetsbeleid inzake de 
kernbewapening. De ochtendbladen 
melden dat Den Uyl in grote lijnen wel 
akkoord ermee kan gaan. Lubbers niet. 
Volgens het CDA wordt aan het 
terugdringen van het 
financieringstekort veel te weinig 
gedaan. 
De fracties van PvdA, CDA en D'66 
vergaderen over dit stuk. 

(wordt vervolgd) 

P.S. Bij het sluiten van dit dagboek 
blijkt de informatie van Van 
Kemenade afgelopen. 

BMD:.energie-avond 
De oorspronkelijke datum van de 
energie-a11ond van de afdeling · •. 
Oud-Beijerland, 5 oktober, is 
gewijzigd in 3 november. 
Plaats en aanvangstijd zijn gelijk 
gebleven (20.00 uur in de 
Lindehoeve, Steeoenstraat 24). 
Toegang gratis. 

Oorspronkelijke aankondiging 
stond in V. & D. 1270, blz.l8 
( event. info: hr. v.d. Kluit, tel. 010 
-894015K). 

• 

=~ • • ! Werktijden voor ambtenaren van het 
• Europees Parlement zijn van half 
! negen tot 's avonds halfzeven en het 
• wordt wèl gewaardeerd als men zich 
! daaraan houdt. Het is een misvatting 
• als men denkt dat veel van die werktijd 
! koffiedrinkend wordt doorgebracht, 
• vriendelijk koutend met andere 
! nationaliteiten om zijn talenkennis te 
: vergroten. O,je vergroot die kennis 
• wel, maar niet door over het 
! I andklimaat van Luxemburg te 
• praten.Nee,heteerstewatje 
! bijschaaft is zákelijke taal, politieke 
• uitdrukkingen en praktische zaken 
! zoals een nietapparaat in het Frans, 
• dat is een "agrafeuse", mocht het u 
! interesseren. . . .. 
:Als ik 's morgens op tijd wil zijn, moet 
• ik bus 20 van acht uur zien te halen. 
: Een vriendelijke bus waar ik een zwak 
• voor heb, want hij stopt vlak voor mijn 
:flat. Dat is dus praktisch. Minder 
• praktisch wordt het als je hem mist, 
: want de volgende bus komt pas een uur 
• laterendanbenjenietoptijd. Alle 
: moed is dan nog niet verloren want vijf 
• minuten na acht uur stopt op dezelfde 
• • plaats de school bus voor de Europese 
: school, die ook een toer door de stad en 
• langs de parlementsgebouwen maakt. 
! "Kan geen genoegen zijn", zult u 
• denken, "tussen al die schreeuwende 
: bel hamels". Weer een misvatting. 
• Europese kindertjes zijn keurige 

Gouden Schoonhoven se zegelringen met 
Wapengravures, een waardig bezit 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT's JUWELIERS BEDRIJVEN 

Haven 1 + 5- Schoonhoven 
Tei.:01823-2651 
(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. 
artikelen) 
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kindertjes. Fris gèwassen, de haren 
netjes gekamd, gekleed in moderne 
pakjes, zetten zij zich zoetjes in de bus 
en maken met een beleefd hoofdknikje 
pi a at s. Met grote naïeve kinderogen 
staren ze nogeven naar de flat om 
mammie na te zwaaien en converseren 
(ja heus) in alle talen tot de school 
bereikt is. De Europese school heeft 
voor iedere nationaliteit een afdeling, 
die er voor zorgt dat een eventuele 
aansluiting op de scholen van het land 
van herkomst weer is te maken, 
mochten de ouders naar eigen land 
teruggaan. Maar duidelijk wordt al 
heel jong les in meerdere talen 
gegeven. Onder elkaar schakelen ze 
heel gemakkelijk op een andere taal 
over. Benijdenswaardig. 
Eén kereltje steekt er letterlijk en 
figuurlijk met kop en schouders 
bovenuit. Ziet eróók keurig uit, daar 
niet van, maar hij heeft iets stoers, 
quasi onverschilligs, wat de anderen 
missen. Mengaatook grifvoorhem 
opzij. 

Toen ik laatst uit Straatsburg 
terugkwam, slepend met een zware 
koffer, scheerde er opeens rakelings 
eenfietsje langs me. Van schrik liet ik 
m'n koffer vallen. Jawel, het stoere 
mannetje uit de schoolbus. Verdraaid, 
het kon een Randstadiertje zijn. Bij de 
deur van de flat remde hij gierend af, 
keek over zijn schouder en zei in 
onvervalst Nederlands: "Schrok'ie 
van, hè?" 
"Ja, maar nu je toch bij die deur staat 
kan je hem best even openhouden." 
"Dacht je dan dat ik een gentleman 
was?" 
"Ja. dat denk ik". 
Peinzend trok hij zijn wenkbrauwen 
op en zei: "Dat is ook wel zo". 
Hield de deur open, nammeteen 
uitgestreken gezicht m'n koffer over en 
wist een hoop nuttige informatie te 
verschaffen, zoals hoe snel van de 
vuilniszakken afte komen en waar de 
conciërge te bereiken. 
Weet u, ik mag Nederlandse 
kindertjes wel. ze zijn iets anders, 
maar ik mag ze wel en daar de jeugd de 
toekomst heeft, ziet het er voor ons 
landtochnietzoslechtuit... • 
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MEDEDELINGEN j~St 
var;t.he! hoofdbestuur ~an de Volkspartij vool. 
VnJbeid en Democratie /{ 

36ste jaarlijkse algemene Yergadering 15 en 
16 apri11983 ( 66ste algemene Yergadering) 

Ter voldoening aan de bepalingen in 
statuten en huishoudelijk reglement van de 
VVD deelt het dagelijks bestuur aan de 
besturen van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales mede: 

- de jaarlijkse algemene vergadering 1983 
zal worden gehouden op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 aprill983 in De Flint te 
Amersfoort- ook aangekondigd in het 
activiteitenschema, zie Vrijheid 
en Democratie nr. 1271 van 21 september 
1982 (art. 46 onder I h.r.); 

- de ledenvergaderingen van de afdelingen 
en de centralevergaderingen van 
ondercentrales en kamercentrales hebben 
de bevoegdheid vóór 16 november a.s. bij 
het hoofdbestuur voorstellen in te dienen, 
die in deze jaarlijkse algemene vergadering 
dienen te worden behandeld (art. 46 onder 2 
h.r.); 

- de !t:denvergaderingen van de afdelingen, 
de centralevergaderingen van de 
ondercentrales en kamercentrales de 
commissies van advies als bedoeld,in artikel 
50 h.r.ende bijzondere groepen als bedoeld 
in artikel78.1 h.r., zijn bevoegd vóór 12 
maart 1983 amendementen in te dienen 
(art. 46 onder 3 h.r.); 

- de volgende leden van het dagelijks 
bestuur zijn in 1983 aan de beurt van 
periodiek aftreden: 
de voorzitter, J. Kammingate Groningen 
(herbenoembaar)en 
de secretaris voor de organisatie, J. den 
Ouden te Anna-Paulowna (herbenoembaar 
met toepassing van art. 24.5 onder 3 
statuten- de heer Den Ouden heeft echter 
laten weten niet voor een herbenoeming in 
aanmerking te willen komen); 
voorts hebben de volgende leden van het 
dagelijks bestuur de wens te kennen 
gegeven tussentijds af te treden tijdens de 
komende jaarlijkse algemene vergadering: 
de secretaris voor de voorlichting, drs. J. H. 
Klein Malekamp te Rotterdam en 
de secretaris voor de organisatie, ir. T. 
Thalhammer te Waalre; 
- in de jaarlijkse algemene vergadering 
1984 zijn aan de beurt van periodiek 
aftreden de leden van het dagelijks bestuur: 
de ondervoorzitter, mevrouw E. van Raalte
Tuijnman te Leusden (herbenoembaar), 
de penningmeester, mr. J. de Monchy te 
Rhoon (herbenoembaar), 
de secretaris voor de voorlichting, dus de 

opvolger van drs. J. H. Klein Malekamp 
(herbenoembaar) en 
de secretaris voor de internationale 
betrekkingen, A. M. van Bernmelen te 
's-Gravenhage (herbenoembaar); 

- in 1985 zijn aan de beurt van periodiek 
aftreden de leden van het dagelijks bestuur: 
P. L. van den Bossche te Berkel-Enschot, 
drs. H. B. Eenhoorn te Schiermonnikoog en 
de opvolger van ir. T. Thalhammer, 
allen secretarissen voor de organisatie en 
allen herbenoembaar; 

- de ledemergaderingen van de afdelingen 
en het hoofdbestuur zijn bevoegd vóór 31 
december a.s. één kandidaat te stellen voor 
elke in de 36ste jaarlijkse algemene 
vergadering ( 66ste algemene vergadering) 
m het dagelijks bestuuropenvallende plaats 
(art. 46 onder 5 h.r.); 

- het hoofdbestuur zal de namen van de 
kandidaten voor de openvallende plaatsen 
in het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk 
publiceren in Vrijheid en Democratie; 

- de volgende leden van het hoofdbestuur
niet deel uitmakend van het dagelijks 
bestuur- zijn in 1983 aan de beurt van 
periodiek aftreden (art. 46 onder 6 h.r.): 
dr. ir. A.P. Kole te Nuenen (KC 's
Hertogenbosch) (niet herbenoembaar), 
dr. L. Smeets te Wageningen (KC 
Gelderland- rijkskieskring Arnhem) 
(herbenoembaar), 
drs. P.F. Regnault te Wassenaar(KC 
Leiden) (herbenoembaar), 
G. C.A. Mulder te Hoorn (KC Den Helder) 
(herbenoembaar), 

H. F. Tijdens te Heinlceaszand 
Zeeland) (herbenoembaar), 
P. G. Mulder te Leeuwarden 
Friesland) 
mevr. J. A.P. van N""''~"··"" 
Helder (Vrou~n in de 

.. ;~;ypenoembaa~:--;:.~, .· ' 

(i;_~wel het bestuu v~~desbetreffende 
! :. ~~rcentrale als l~ergadering van 
I ~t~afdeling bi?n hètlebied van die 
~ t'~llt'lt:rcentrale IS oegd voor de 

vertegenwaar . r van die kamercentrale 
in het hoof db sttiurvoor het in art. 46 onder 
6 h.r.genoemde aftredende lid één 
kandidaat te stellen YÓÓr 31 december 
1982: de Organisatie Vrouwen in de VVD is 
bevoegd de vertegenwoordigster van deze 
bijzondere groep in het hoofdbestuur te 
benoemen (art. 46 onder 7 h.r.); 

- kandidaten voor het dagelijks bestuur 
moeten vóór 31 december 1982 schriftelijk 
en vergezeld van een korte 
levensbeschrijving ter kennis van de 
algemeen secretaris worden gebracht; een 
kandidaatstelling is slechts geldig indien zij 
vergezeld is van een schriftelijke 
bereidverklaring van de kandidaat deze 
kandidatuur te aanvaarden (art. 46 onder 8 
h.r.); 

- in het hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur 
heeft- niet medegerekend de voorzitters van 
de beide Kamerfracties- thans geen lid van 
de Staten-Generaal zitting (art. 46 onder 9 
h.r.). 

• 
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De VVD-fractie 
van Amsterdam 

ollegevorming ... 
om wakker van te liggen 
Terwijl iedereen zich nu bezig houdt met de 
landelijke formatie zijn in alle gemeenten in 
ons land de kaarten geschud voor de vorming 
van de colleges van wethouders. Er zijn 
keiharde gevechten geleverd. Er is stevig 
onderhandeld. Soms met succes . .. soms niet. 
Collegevorming in de gemeenten was voor 
veel VVD-(st)ers iets om tijdens de drie 
maanden durende slagwakkervan te liggen. 
,, Vrijheid en Democratie" verzocht vier VVD
(st)ers in verschillende steden terug te blikken 
op deze afmattende maanden. 
Vandaag treft u een verslagvan de vorming 
van het Amsterdamse en het Haagse college. 
In het volgend nummer leest u hoe het 
Groningen en Maastricht is vergaan. 

R.D. 
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Amsterdamse logica 
VVD, grootste winnaar in Amsterdam, 
door grootste ver/ iezer, PvdA, buiten 
het college gehouden. 

De VVD was bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Amsterdam de grote winnaar. Meer 
dan één op de vijf Amsterdammers 
stemde liberaal. Van de 45 raadszetels 
bezet de VVD er nu 10, de PvdA 16 
(was 19),hetCDA 7 (was 8),deCPN 6 
(was 5), de PSP 3 (was 2), D'66 2 (was 
3) en de PPR bleef stationair op 1 zetel. 
De afgelopen raadsperiade regeerde de 
PvdA feitelijk de stad. In één college 
met negen wethouders bezette de 
PvdA zes zetels. Niet de argumenten 
telden, maar het getal. Deze 
machtspositie moestso wie so bewaard 
blijven. Daarom schreef het bestuur 
van het PvdA-gewest Amsterdam in 
het najaar al dat de oppositie van de 
VVD geen aanleiding was om haar in 
het college op te nemen. Toch moest 
het verkiezingsprogramma van de 
liberalen nog worden afgewacht. Dat 
bleek theorie. Meteen na de grandioze 
uitslag voor de hoofdstedelijke VVD 
kreeg zij van de verliezende socialisten 
te horen uitgesloten te zijn van 
gesprekken over een nieuw te vormen 
college en een collegeprogramma. Niet 
eerst praten en kijken of je het eens 
kunt worden. Nee, Schaefer, 
lijsttrekker van de PvdA, weigerde 
botweg om met de vertegenwoordigers 
van meer dan 20 %van de kiezers te 
spreken. Onder het motto "wat goed is 
voor de PvdA, is goed voor de stad" 
kregen andere partijen, CDA, CPN, 
D'66, PSP en PPR, te horen dat men 
dit maar moest slikken. 
Aanvankelijk boden deze nog wel enig 
verzet voor de tribune, dat duurde zo'n 
vier weken. Tenslotte ging men, en dat 
was voorspelbaar, toch door de knieën. 
De PvdA had haar zin gekregen. 
Daarom kon Het Parool van 1 julijL 
ook vermelden: "PvdA sluit VVD 
definitief uit" en "PvdA wil praten met 
VVD", duidend op de brief van de 
Wiardi Beekmanstichting aan de 
Teldersstichting. De fractievoorzitter 



Pau/ Luijten 

van de VVD, Rob Groothoff, verweet 
de PvdA dan ook hetzelfde gedrag dat 
zij vroeger samen met de liberalen de 
KVP in het zuiden verweten: indien zij 
de meerderheid hebben, grijpen ze de 
macht, hebben zij de macht net niet, 
dan zoeken zij de meest willige partner, 
en zijn ze in de minderheid, dan zijn zij 
bereid om tot samenwerking te komen 
zonder daaraan voorwaarden te 
verbinden. Amsterdam heeft te maken 
gekregen met de tweede variant. Als 
meest willige partner vond men snel 
het CDA, en wie verbaast dat nog? het 
college moest echter zo progressief 
mogelijk zijn en dus mochten CPN en 
D'66 ook nog meedoen. Uiteindelijk, 
enkele uren voor de installatie van de 
gemeenteraad, werd men het ook eens 
over een probleemversluierend 
collegeprogramma. Bij het aantreden 
van de nieuwe raad werd dan ook een 
college gekozen bestaande uit 4 PvdA
wethouders, 2 CDA-wethouders, 2 
CPN-wethouders en 1 D'66-
wethouder. 
De PvdA in Amsterdam wenst in een 
monistisch stelsel regering en 
parlement te spelen en roept daarbij 
kunstmatig tegenstellingen op die er 
niet zijn. Zij sluit daarbij bewust grote 
groepen van de Amsterdamse 
bevolking uit van het dagelijks bestuur. 
Rob Groothoff, fractievoorzitter, 
hekelde dit optreden van de socialisten 
op 8 september jl. De VVD-fractie in 
Amsterdam blijft er echter van uitgaan 
dat de gemeenteraad het hoogste 
bestuursorgaan blijft. Het is juist de 
taak van de liberalen in de hoofdstad 
om op te komen voor Amsterdammers 
die door het collegebeleid in de 
verdrukking komen. Als echte 
volksvertegenwoordigers dus. De VVD 
sluit daarbij geen enkele groep bij 
voorbaat uit en zal alle middelen 
hanteren om voor hun belangen op te 
komen. Helaas wakkert de PvdA de 
tegenstellingen in de hoofdstad alleen 
maar aan en daar is deze mooie stad 
niet mee gediend. Amsterdam verdient 
beter. 

Paul Euijten 

De onder handelingen over de 
samenstelling van het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders 
hebben, de onderbreking van enkele 
weken daargelaten, geduurd van 3 juni 
tot en met 7 september. 
De verkiezingen van 2 juni hadden het 
volgende plaatje opgeleverd: VVD, 14 
zetels; PvdA, 14 zetels; CDA, 10 zetels; 
Links Den Haag, 4 zetels; D'66, 2 
zetels; SGP /GPV/ RPFtezamen 1 
zetel. 
De VVD won 3 zetels, de PvdA verloor 
3 zetels, het CDA verloor eveneens 3 
zetels, Links Den Haag won 3 zetels, 
D'66verlooréén zetel en 
SGP/GPV /RPVkwammetéénzetel 
als nieuweling in de gemeenteraad. 
VVD en PvdA behaalden weliswaar 
beide 14 zetels, maar de VVD had het 
genoegen als grootste partij te 
eindigen. Met een kleine tweeduizend 
stemmen meer dan de PvdA. 
Als grootste partij nodigde Chris 
Nyqvist, lijsttrekkervoor de VVD, 
namens de VVD de andere partijen aan 
tafel teneinde te komen tot het 
opstellen van een beleidsprogramma 
en de vorming van een cotlege, 
samengesteld uit de partijen die het 
beleidsprogramma onderschrijven, 
een en ander gebaseerd op de 
zetelverdeling (een breed college dus). 
De PvdA heeft in eerste instantie 
gepoogd het CDA er toe te bewegen 
samen met Links Den Haag en D'66 tot 
collegevorming te komen. De VVD en 
de kiezers op de VVD werden derhalve 
bedankt! 
Naast het feit dat de PvdA had kunnen 
inschatten dat een dergelijke 
constructie als niet voordelig voor het 
CDA zou worden ervaren, werd 
hiervoor tegelijk iedere discussie over 
een samenspel van VVD en PvdA 
afgesneden. Niet dat de aandrang 
daartoe groot was,- door de 
onsmakelijke gebeurtenissen in 
Amsterdam en Rotterdam werd deze 
steeds kleiner- maar het had in een 
later stadium een rol kunnen spelen. 
Waarom was het aanbod van de PvdA 
voor het CD A onvoordelig? In een 

combinatie met PvdA en VVD 
(uitgaande van de door PvdA en CDA 
bepleite acht wethouders) zou het 
CDA een toedeling van twee zetels 
mogen verwachten. Dat zou ook het 
geval zijn in de combinatie 
PvdA/CDA/Links Den Haag/D'66, 
met dien verstande dat in de laatste 
combinatie het CDA gemangeld zou 
worden en in de eerste de Christen 
Democraten een volwaardige rol 
zouden spelen. 
Door het voorstel van de PvdA werden 
derhalve twee positieve resultaten 
bereikt; het CDA had belang bij 
deelname van de VVD en de VVD zou 
slechts als het niet anders zou kunnen 
het CDA loslaten. Op deze solide basis 
is verder gebouwd. Het 
beleidsprogramma is volgens vriend en 
vijand een "liberaal" stuk geworden. 
Het tweede bouwwerk, de herindeling 
van de portefeuilles, lag in het 
verlengde. Immers, een goed 
programma zonder de daarbij 
behorende macht, laat zich qua 
realisering raden. 
De verschuiving vertaalqe zich in een 
verbeten gevecht om de portefeuille 
ruimtelijke ordening en de portefeuille 
maatschappelijk werk en 
volksgezondheid en welzijnsplanning. 
Beide portefeuilles, in het bijzonder de 
eerste, hadden om uiteenlopende 
redenen vele jaren de "belangstelling" 
gehad van de VVD. Die slag is 
gewonnen. 
Voor het eerst liggen de kaarten in Den 
Haàg wezenlijk anders. Drie 
wethouders, drie zware portefeuilles, 
een "liberaal" beleidsprogramma, en 
dáárbij nog een kwalitatief 
veelbelovende fractie, en ondanks alle 
goede relaties met de overige partijen, 
een perspectief dat de liberalen in 
Amsterdam en Rotterdam van harte 
wordt gegund. 

Chris Nyqvist 
wethouder 
Ruimtelijke 
Ordening, 
Verkeer en Vervoer 

• 



TELDERSSTICHTING: -- --, 

Beter Hard Drug Beleid Nodig 
Op verzoek van de VVD
gemeenteraadfracties in Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam is door de 
Teldersstichting een studie verricht 
van het hard drug-probleem. In de 
grote steden, maar ook daarbuiten, 
worden de burgers steeds meer 
geconfronteerd met de criminele 
gevolgen van het gebruik van hard 
drugs, vooral heroïne en cocaïne. Een 
groep van deskundigen uit kringen van 
justitie, politie, hulpverlening, lokale 
en nationale politiek zijn op alle 
as peeten ingegaan en kwamen in dit 
nieuwe rapport van de Teldersstichting 
tot een groot aantal concrete 
aanbevelingen, die kunnen leiden tot 
een krachtiger drugbeleid. 

Wegens de zeer schadelijke gevolgen 
van hard drugs voor mens en 
maatschappij, wijst de werkgroep 
legalisatie van hard drugs af. Zij stelt 
echter voor, om de aandacht sterk te 
concentreren op bestrijding van de 
illegale handel in plaats van de kleine 
gebruiker. In dit verband geeft de 
groep in overweging om van het bezit 
van een minimale hoeveelheid drugs 
voor eigen gebruik een overtreding in 
plaats van een misdrijf te maken. 

Onder leiding van drs. D. 1. D. Dees, 
lid van de Tweede Kamer, komt de 
groep tot o.a. de volgende 
aanbevelingen: 
- aan in Nederland vervolgde 
buitenlandse drughandelaren dient een 
bij komende straf te worden opgelegd, 
waardoor deze voor een maximum 
aantaljaren in ons land ongewenst 
verklaard worden, na het einde van hun 
straf. 
- de handelaren dienen harder in de 
opbrengst van hun illegale optreden te 
worden getroffen, waarbij de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
meer moet worden ingeschakeld. 
- de internationale 
uitleveringsverdragen en verdragen tot 
verlening van wederzijdse rechtshulp 
met betrekking tot de criminele 

drughandelaren en -smokkelaars, 
zullen herzien en uitgebreid moeten 
worden, zeker ten aanzien van de 
landen van herkomst van drugs. 
- de mogelijkheden tot overdracht van 
de vervolging van misdrijven die in 
Nederland zijn gepleegd aan de 
autoriteiten van het land van 
nationaliteit van de verdachte, dienen 
vaker te worden toegepast. 
Voorts geeft de werkgroep in 
overweging: 
- een duidelijke regeling te treffen 
voor strafuitsluiting bij het optreden 
van politie-infiltranten, die de 
drugssyndicaten binnen weten te 
dringen. 
- Er dient een landelijk Verdovende 
Middelen Bureau te komen, waaraan 
de lokale politiekorpsen hun 
bevoegdheden overdragen, voor zover 
het de bestrijding van de internationaal 
georganiseerde drughandel van enige 
omvang betreft. 
- De verkrijgbaarheid van drugs 
binnen het gevangeniswezen dient 
sterk te worden verminderd. Bezoekers 
voor gedetineerden die in aanraking 
zijn geweest met drugs moeten beter 
worden gecontroleerd. 
- Er moeten meer 
opsporingsambtenaren in het 
buitenland worden gestationeerd. 
- De regering dient het aantal 
personeelsleden bij de lokale 
politiekorpsen belast met 
drugsproblemen uit te breiden. 
- Er dient een versterkte controle aan 
de grenzen en op Schiphol plaats te 
vinden. 
- Er zou een centraal narcotica
informatiesysteem moeten komen ten 
behoeve van de lokale politiekorpsen, 
de Centrale Recherche 
Informatiedienst, de Koninklijke 
Marechaussee en de Douane. 
- De strafrechtelijke reactie op 
misdrijven, die zijn gepleegd door 
drugverslaafden, dient in beginsel niet 
anders te zijn dan voor hen die geen 
drugs gebruiken. Niettemin dient 
tijdens de verschillende fasen van het 
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strafproces de mogelijkheid van 
strafvervangende behandeling te 
worden opengelaten, mits deze aan 
duidelijke voorwaarden is gebonden. 
- Fysieke dwang bij de behandeling 
wordt echter door de werkgroep 
af gewezen, omdat het in strijd is met 
het grondwettelijk recht op 
onschendbaarheid van het menselijk 
lichaam en met de jurisprudentie. 
Bovendien zijn er ook praktische 
redenen om te twijfelen aan het nut van 
dwangbehandeling. Het bestaande 
strafrecht, de ontwerp-Wet Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen en een 
kinderbeschermingsmaatregel bieden 
overigens voor beperkte vormen van 
gedwongen opneming voldoende basis. 
- De hulpverleningdient uit drie 
aspecten te bestaan: 
• verstrekking van vervangende 
middelen, 
• het bieden van een sociaal kader 
waarin de verslaafde kan gaan 
functioneren, en 
• medische zorg en maatschappelijke 
dienstverlening gericht op een nieuw 
levens perspectief. 
Hulpverleningsinstellingen dienen bij 
de subsidiëring meer dan tot nu toe op 
alle drie aspecten te worden getoetst. 
- Preventie en voorlichting zijn niet 
voldoende tot ontwikkeling gekomen. 
Deze dienen zich vooral te richten op 
de risicogroepen. Drugvoorlichting 
moet worden opgenomen in de 
gezondheidsvoorlichting en opvoeding 
binnen het onderwijs. 
- Nederland dient een grotere nadruk 
te leggen op internationale 
samenwerking als onderdeel van het 
hard drug-beleid. Ons land, dat op veel 
gebieden van internationale 
samenwerking graag voorop loopt, laat 
het op dit terrein soms afweten. 
Amsterdam is een zwakke schakel in 
de internationale narcotica bestrijding. 
Dit heeft negatieve gevolgen voor een 
groot aantal landen. De bestrijding van 
illegale produktie en handel in 
narcotica dient meer aandacht te 



krijgen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 
- Tenslotte doet de werkgroep de 
verrassende aanbeveling om een klein 
deel van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp in te zetten als 
midden tegen hard drugs. De sociaal
economische ontwikkeling van de 
produktiegebieden van opium en coca 
dient als belangrijk doel van 
ontwikkelingssamenwerking in het 
Nederlands ontwikkelingsbeleid te 
worden opgenomen. 
Plattelandsontwikkeling, in 
samenhang met een betere 
tenuitvoerlegging van internationale 
narcoticaverdragen en de nationale 
wetgeving in de produktielanden, kan 
een belangrijk middel worden ter 
vermindering van het aanbod van hard 
drugs. Dit bevordert ook de sociaal
economische ontwikkeling van de 
betrokken boeren, die vaak uit arren 
moede papaver e.d. verbouwen. 
Aangetoond is, dat zij aan gewone 
handelsgewassen als koffie meer 
kunnen verdienen. De enorme winsten 
op opium verdwijnen in de zakken van 
de illegale handelaren. Ons land zou in 
het bijzonder in Thailand en Pakistan 
een bilateraal programma voor de 
vervanging van papaver-cultures 
kunnen starten. Hierbij is 
samenwerking geboden met andere 
donors van ontwikkelingshulp, die op 
dit terrein reeeds ervaring hebben 
opgedaan, zoals de Amerikaanse en 
Westduitse hulpinstanties. 

De leden van de werkgroep die dit 
rapport hebben samengesteld waren: 
Drs. D. J. D. Dees (voorzitter), Drs. P. 
J. H.M. Luijten (secretaris), Drs. J. 
Breugem, Drs. E. Fromberg, Mr. E. W. 
Koning, Mr. L. F. D. ter Kuile, 
Mevrouw N. vander Pol-vander 
Dorpel, Mr. J. M. Polak, Drs. P. 
Ressenaarendeheer K.J. H.H. 
Sietsma. 
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1 ~.:Mij'! . 
: :~Opinie IS. • •. 
• • • • • 
: WinstPvdA 
• • 
: Het I KV heeft de propaganda verzorgd 
• voor de PvdA, want alleen daardoor hebben 
: toch weer veel mensen geloof gehecht aan 
• de PvdA. Als de PvdA een zelfstandige 
• propaganda had verzorgd had zij in de 
: huidige slechte economische situatie 
• minstens I 0 à 15 zetels verloren. 
: Sinterklaas spelen 52 weken per jaar is er 
• niet meer bij. 
• • • • 
• • • 

J. J. vanNuland, 
Schijndel 

: Medicijnen voor Polen 
• 
• 
: De Polen voeren momenteel een strijd voor 
• liberaliseringvan hun land. Het is van 
• belangdat we deze mensen helpen. U kunt 
: dit doen door financiële steun aan een 
• transport van medicijnen naar Polen: NMB 
: rek. nr. 67.48.52.710t.n.v. 
• Inzamelingsactie Polenpja: De Meerheuel 
• /0, 's-Hertogenbosch. • • • • • • • • 

F Th. H. Wit/ou, 
Nijmegen 

• En de werklozen ... ? • . --------------------------------• 
• Voor de werklozen zal het beleid van het 
: nieuwe kabinet niet meer zijn dan het 
• zoveelste Waterloo: veel retoriek met als 
• re sul taal dat niet meer wordt geproduceerd 

dan vage plannen, al dan niet vervat in 
lijvige rapporten. 
Wat hebben de werklozen, ondergetekende 
inbegrepen, daaraan? 
Op langere termijn zal het probleem nog 
dramatischer worden. Alleen al omdat nog 
niet wordt geanticipeerd op de zichtbare, 
toekomstige ontwikkelingen binnen het 
wereldwijde markt gebeuren. Maar op de 
korte termijn kan en móet wat gebeuren. 
Een eenvoudige maatregel zou kunnen zijn: 
betrek de erkende .ABU"-uitzendbureaus 
actiefbij de arbeidstijdbemiddeling. Geef 

I d • ze toegang tot de gegevens van 
Hetrapport is te bestel en oor • werkzoekenden bij de GAB'sen laat henook 
overmaking vanf I 0,- plus f 2,SO • daadwerkelijk aanwezig zijn in de 
porti op giro nr. 33.49.769 t.n.v. de : publieksruimte van de GAB's. En schrap 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, • dan meteen de maximaal toegestane 
Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den : uitzendperiode bij één onderneming. 
Haag, onder vermelding van rapport • Veel werklozen. zoals mannelijke 
nr. 44. • : kostwinners boven de 45, komen moeilijk of 
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In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brie•en worden door de 
redactie ingekort. Aan•allen op personen 
komen niet •oor plaatsing in aanmerking en 
zullen ook niet worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie bet 
met de inhoud eens is . 

in het geheel niet aan de slag. Vaak is voor 
hen het uitzendbureau méér dan een 
uitkomst, het is hun enige kans! 
(ingekort) 

WM.Hupkes 

Maximumsnelheid 

Graag willen we onze instemming betuigen 
met de ingezonden stukken vanS. Laman 
Tripte DenHe/derenProf dr. R . 
Dorrestein te Zeist m.b.t. de 
maximumsnelheid (niet terugnaar 120 km 
per uur, red.). Beide betogen warenons uit 
het hart gegrepen . 

J. Bakker Ananias 
WA. Klein 
Zuidhorn 

De tl-jarige René Kremers schreef 
ons: 
Ook ik ben de laatste weken druk 
geweest vo!)r de verkiezingen. Op de 
bijeenkomst voor de start van de 
verkiezingen in Amersfoort heb ik 
bandtekeningen verzameld. Die 
kwamen me goed van pas bij de 
verkiezingscampagne op onze 
school. Meester Kanning van onze 
zesde klas van de OLS Stedeke beeft 
vier mensen van de plaatselijke 
politieke partijen uitgenodigd. 
Natuurlijk was de VVD(mijn vader) 
ook present en bad voor allemaal een 
VVD-plastic tas met stickers, 
buttons en folders meegenomen, 
waar wij 's middags mee 
uitwaaierden door Diepenheim. 
Vanmiddag zijn we door de 
burgemeester op bet gemeentebuis 
ontvangen en hebben daar onze stem 
uitgebracht. De uitslag is: CDA 3, 
PvdA 12, VVD 16, D'661, PPR 1. 
Gisteravond heb ik met de VVD 
afdeling Diepenheim feest gevierd bij 
de buis. Dat mocht ook wel, want ik 
heb tenslotte ook VVD gestemd en 
geholpen met krantjes rondbrengen. 
En als bet aan ons bad gelegen, bad de 
VVD nog meer zetels gekregen. 

René Kremers (11 jaar) 
Diepenheim, 9 september 1982 



"Zunne goeie hebbe wij nog 
niegehad" 

d'Oude Sint Jan ziet het gebeuren 
de mW"en •an 't Casino scheuren, 
de zaal is tot de nok toe •ol. 
Uitslagen stromen steeds meer binnen, 
de menigte is buiten zinnen, 
mijn hoofd slaat ook alreeds op hol. 

Zwaaiend met bloemen komt Ed binnen 
het grote feest kan gaan heginnen 
't is EDJE- EDJE en •an dat. 
't Orkest ••n "mennekes met kielen". 
speelt, ondersteund door duizend zielen: 
"ZUNNEGOEIE HEBBE WIJ NOG NIE 
GEHAD." 

,LKMAAR- Op 8 november spreekt 
1evr. drs. N. Smit-Kroes in 't Gulden 
'lies. Aanvang: 20.30 uur. 

iRUSSEL-Op 11 oktoberspreekt 
e heer drs. G. M. V. v. Aardenne in 
et hotel Charlemagne. Aanvang: 
0.15 uur. Onderwerp: actuele 
J!itieke situatie. 

-GRA VENHAGE OA 11-Op 18 
ctober spreekt de heer dr. W. F. van 
ekelen in "ons centrum". Aanvang: 
).00 uur. Onderwerp: "de 
I binetsformatie en het 
:iligheidsbeleid". 

·GRA VENHAGE OA IV- Op 25 
:tober spreekt de heer drs. D. J. D. 
ees in Taverne. Aanvang: 20.00 
1r. Onderwerp: lib. visie op 
cundair en tertiair onderwijs. 

EEMSTEDE-OJ} 12 oktober 
reekt de heer dr. G. Zoutendijk in 
V redenhofkapeL Aanvang: 20.00 
r. Onderwerp: De VVD en het a.s. 
~eringsbeleid. 

~NGELO-Op 1 november 
~eekt mevr. drs. N. Smit-Kroes in 
tel 't Lansink. Aanvang: 20.00 
r. Onderwerp: algemene politiek. 

Om tien uur stonden wij weer buiten, 
men had een bommetje horen fluiten, 
maar dàt kon ons nu echt niet deren. 
De HORECA rondom Sint Jan, 
Nou ••• die kan er ook watvan, 
en kan nu ook weer ln•esteren. 

In de kleine uurtjes weer in Maassluis, 
kwam ik slechts op mijn sokken thuis, 
welkom geheten door de kat. 
Mijn vrouw alreeds zeer diep ter ruste, 
zei ik alsnog maar:" Welteruste" 
en: ,,ZUNNE GOEIE HEBBE WIJ NOG 
NIEGEHAD." 

H.Wilkes 
Maassluis 

8-9-'82 

• 

HOOFDDORP-Op 13 oktober 
spreekt mevr. E. Terpstra in het 
Shera ton hotel voor de 
kamercentrale Haarlem. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: 
ouderenbeleid. Tevens spreekt dr. K. 
Hesslinga over eerste ervaringen 
met eerste leefgemeenschap voor 
ouderen "Herpen". 

ZWEELOO,SLEEN, 
OOSTERHESSELEN- Op 11 
oktober spreekt mevr. mr. E. Veder
Smit in café Hegen te Wezup gem. 
Zweeloo. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp:" volksgezondheid en 
welzijn". 

ZWEELOO,SLEEN 
OOSTERHESSELEN- Op 22 
november spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in zaal Zwols te 
Sleen. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: "mededelingen rond de 
kabinetsformatie, of een terugblik 
op de inmiddels voltooide formatie." 

• 
- Op 14 oktoberspreekt de heer J. 
Kamminga in 't Gulden Vlies te 
Alkmaar. Aanvang: 21.00 uur. 

IN POLITIE-K OVERZICHT VALT DE 
BOM ALTIJD EEN MAAND LATERt 

Alle feiten van het politieke gebeuren in 
Nederland en daarbuiten worden op de 
redactie van Politiek Overzicht gedurende 
een maand verzameld, geordend en op een 
rijtje gezet. Daarna wordt het tijdschrift pas 
gedrukt. Als de abonnees het in de bus krijgen, 
is de inhoud niet meer actueel. Gelukkig storen 
de feiten zich niet zo aan de actualiteit. 
Wat een feit is, blijft een feit. 

Politiek Overzicht biedt een voort
durende stroom van feitelijke informatie over 
het beleid van regering, parlement en partijen, 
en standpunten van adviesorganen, commissies, 
maatschappelijke organisaties en deskundigen. 
Alles ingedeeld in vaste rubrieken en onder
verdeeld in centrale thema's . 
Met Politiek Overzicht beschikt u over 
een handzaam archief van de Nederlandse 
politiek. 

De abonnementspriJS bedraagt f SJ,- per Jaar 
(11 nummers). lnclus1ef opbergband is de abonnements· 
pnjs f 65,50 per Jaar. 
TussentiJdse abonnementen ziJn eveneens mogeliJk. 
Betaling uitsluitend na ontvangst van onze acceptgirokaart. 
U kunt desgewenst eerst een proefnummer aanvragen. 

STICHTINGII 
BURGERSCHAPSKUMDE -Nederlands Centrum voor Politieke Vorming 

Zijldijk 25, Leiderdorp. Telefoon (071) 89 92 72 
Postadres: Postbus 349, 2300 AH Leiden 

Voor levering en 

aanbr~en van: .......... rlelel 
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Vetkamp B.V . 
Sirkstraat 129 Soest 

033-16579 



Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

"'"'" d t 't h.kt ~.. a U SC I . . :~~> . ~-

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt -wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 

gesitueerd in unieke woongebieden: 
bungalowparken nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 

Kleinere percelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
txm in voor meer informatie. Het is nu 
de moeite waard om zich te verzekeren 
van een plezierig verblijf in Florida. 

Zoals Pine Ridge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

Atlantische Oceaan is al niet meer Of u nu of in een 
ongewoon. later stadium van uw bunga-

The Delt(ma Corporation - ePn low in Floridawilt gaan 
van Florida's grootste ontwikkelaars- genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Van bescheiden afmeting('ll delig bouwgrond te kopen. 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg-
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 

( lbtain thl' l'roperty Report requirt'd by Federallaw and n·ad it lwfore signing anything @ 
l\o Federa! agPJKY' has judged the merits or vaht~·. if any, of this property. AD lX226 O~~;t~:~. 

Aan iedereen die een ziektekosten
verzekering met een uitsluiting 
van bepaalde ziekten of gebreken 
heeft. 

De "O.O.M." accepteert iedereen, ongeacht gezond
heidstoestand, leeftijd of woonplaats. En dat zonder 
die uitsluiting! 

Vraag Uw assurantie-adviseur naar de "O.O.M."
ziektekostenverzekering of zend de antwoordcoupon 
op. 

, Gra"enhage-
zsooVL s- -- \ 

roer 254. --- IJ )(. 
A.ntWO ..,. -- erz.e\(Mi09 . 

The Deltona Corporatien 
3~ Thlr1~~E~~:rida33129USA 

Daltonlaan 19 3706 TA Zeist 

VE
V Telefoon 03404~55019 

Bel of schrijf vrijblijvend voor gedegen 
informatie. 

Richard Ellis 

International Property Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020- 262691 

ordnurn -- \ 
-- . ..,er z.iektekosteo" . . . . . . . 

.. inforll'at\e o . . . . . . . . \ 
-~- ... ······ ... ·· .. 
Naal" . . . . . . . . . . . . . \ 

VLOER· 
KLUIS 

Adres ~ 
Postcode eo . . . . . -· .. ~ ..-!! / 
v-.Joonp\aats ,.-

.. ·..... .. --- svl'. 
,..,.toa""'· -;._-- oKLE.iiE.RS .. -aarn·L 

Onderlinge Ziektekostenverzekering-Maatschappij U.A. 
Scheveningseweg 9, 2517 KS Den Haag, telefoon 070- 624011. 
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Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

8-pagina brochure. 
Telefoon 03451·6110 WD 



Charl Schwietert 
MOORD OP DE INFORMATEUR 

Even originele als spannende 
politieke thriller, spelend na de 

jongste verkiezingen. 
Wie hebben belang bij de 
moord op de man die de 

opdracht krijgt de mogelijkheid 
te onderzoeken van de vorming 

van een PvdA/WO-kabinet? 
160 blz. Paperback, f 14,90 

Bij elke boekhandel 

Elsevier® 

BELEGGEN 
Ontevreden over de groei van uw vermo
gen? Zou u de inflatie voor willen blijven? 
Laat dan uw vermogen beheren via een 
rekening op uw EIGEN NAAM op basis 
van onsNOCURE NO PAY systeem: de 
beheersprovisie is 22% van de behaalde 
netto vermogenswinst. 
Geen winst, dan geen provisie. 

COUPON 7a~k~i-;;-d~;;:; ~~ ~;;g~i~g;a~v~~~m~~ 
worden betaald in relatle tot preslatJe: zendmiJ meer mformat1e. 
Naam ____________________________________ __ 

Straat _________________________________ __ 

Plaats ____________________________________ __ 

Telefoon ---------------------------------
couPON IN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL OPSTUREN AAN 

NO CURE NO PAY 
ANTWOORDNUMMER 53.210 
2500 ZA 'S-GRAVENHAGE. 

U kuntook telefoneren: 070-238.571. 
I.v.m. verantwoorde ns1cospre1d1ng m1n1mum vermogen f 60.000.-. 

Goed begrip is 't halve werk 
en biedt belangrijke besparingen 

.· z.indiiöêirt-;;_;;;;,~.;-:::-:-,, Goede voorlichting is de 
é1";:;> basisvoorwaarde voor 

het begrip voor uw be
leidsplannen en voor de 
snelle uitvoering daarvan. 

Die voorlichting kunnen 
wij vakkundig voor u 
verzorgen. 

En dát garandeert u 
besparingen; zowel bij de 
voorlichting als bij de 
realisering van de plannen. 

Voor effectieve voorlichting 
b e 1: 0 2 5 2 0 - 1 5 0 9 7 

Communicatie- ,.---;:;;;;;==============_j 
adviezen 
Audio-v1suals 
Publicaties 
Folders 
Teksten 

vanDalen 
BUREAU VOOR PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 

Vmcent van Goghslnge/47 2182 LM H1/legom Tel 02520-15097 

O~vakantie 
naar Zuid-Afrika. 

Twee keer per week vertrekt uw SAL "privévliegtuig' 
van Schiphol naar Johannes burg. Naar de vakantie van 
uw leven. Of naar uw familie en vrienden in Zuid-Afrika. 
En het plezierige is: uw vakantie begint al aan boord van 
uw ruime, comfortabele SAL toestel. Want voor de vakantie
ganger is er de speciale Si! ver Class met z'n gastvrije comfort 
en voordelige tarieven. 

Uw SAL 'privévliegtuig', u wordt er bediend en 
verwend alsof u de enige passagier aan boord bent. 

VAKANTIEBON 
Stuur mij uw uitgebreide dokumentatie 

over reizen naar en in Zuid-Afrika. 

Naam: ______________________ _ 

Straat: _______________________ _ 

Postcode/Plaats: --------------------------
Bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
SAL. Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam 



HAWAII 
17 dagen vanaf! 2.541,

Inclusief retourvlucht 
Amsterdam-Honolulu en 

Hotelaccommodatie. 
Inlichtingen: •• •) 

South Pacific Tours 

CD~@ resarts 
C(j~ 

~olla 
f!4irlines 

ORANJE NASSAULAAN 55 
1075 AK AMSTERDAM 

TEL. 020- 644693* TELEX 15741 CSP-NL 

HOTELEDENHOF 
in het sneeuwzekere LENZERHEIDE (Zwits.) heeft de ko
mende winter nog kamers vrij. Vraag folders en inlichtingen, 
ook over onze 12-pers. busreizen, bij de Nederlandse Hote
lier B. de Geus, Vinkebuurt 6 te Zwammerdam, tel. 01726-
15520, b.g.g . .,De Watergeus" te Noorden, tel. 01724 -
8398. 

UITZONDERLIJK GUNSTIGE 
MOGELIJKHEID 

voor 2 à :l medeparticipanten rea
lisatie aankoop nieuwe luxe bun
galow gelegen Z.W.-Florida aan 
water met directe verbinding Golf 
v. Mexico-stranden en Florida-al· 
tracties. Kadastrale inschrijving 
op naam en jaarlijks 3 à 4 maan
den privégebruik. Grote familieka
mer, zeer ruime woon- en eetka
mer, dri" slaapkamers, twee bad
kamers, keuken en bijkeuken, 
dubbele garage, grote patio met 
solarwrwarmd zwembad. Aange
legde tuin met automatische be
sproeiing, automatische garage
deuren, dubbel airconditioningsys· 
teem, Tddio en luidsprekersysteem 
voordeur en patio en alle kamers, 
getint glas, luxe gemeubileerd en 
volledige uilrusting keuken zoals 
electr. fornuis, afwasmachine, ijs
kast en vrieskast met automati
sche water- en ijsdispenser, was
machine en droger etc. etc. 
Inlichtingen: tel. 04907 · 2822. 

..
.. ".----;: serres 

ramen en deuren 
totale renovatie 

kunststof of aluminium 

olsman 
maakt vanwerk maatwerk 

Vraag daarom ons om advies en een begroting 
ter plaatse of bezoek onze showroom waar u 
al onze kwaliteitsprodukten kunt bewonde
ren. 

bel voor informatie: 
08385-24022 Olsman 

Transformatorstraat 2 
3900 AL Veenendaal 

D Wij wensen een persoonlijk onderhoud met uw adviseur. 
Bel ons voor een afspraak. 

D Zend ons uitgebreide informatie betreffende: 

Naam: ................................................................................................... . 

Adres: .................................................................................................... . 

Postcode/Woonplaats ....................................................................... . 

Telefoon: ............................................................................................... . 

Zend deze bon in envelop zonder postzegel aan: Olsman. Ant
woordnummer 1 009. 3900 VB Veenendaal. 



DinersCant 
your best triend in the world 

Oe Diners Card en uw handtekening. Dat is voldoende om overal 
terwereld te kunnen betalen. Geen problemen met cheques, 
buitenlands geld of telegrafische overboekingen~ Snel een 
vlucht boeken, een auto huren zonderborgsc>m, een hotelkamer 

U toont uw Diners Ca«J, u tekent en Diners Club garandeert de 
betaling. Sneller en eenvoudiger kan het niet. 

zondervooruitbetaling. Plotselingdàtkunnenkopenwatugraag Doe vandaag nog onderstaand aanvraagformulier op de post 
wilt hebben, het kan met de Diners Card. Ongelimiteerd en waar en u bespaart zich als lezer( es) van dit blad het gebruikelijke 
ook ter wereld (bij ruim 550.000 bedrijven). entreegeld ad f 1 00,·. 

~-. Din. ersClub Benelux N.v_· ., Amstel141 F., 
~- 1018 EP Amsterdam, Tel.: 020 • 26 7718. 

AANVRAAGFORMULIER 
voor het lidmaatschap van de Diners Club 

1. PERSONALIA 0 Hr. 0 Mevr. 0 Mej. 

s.v.p. aankruisen wat u wenst: 

0 rekening met zakelijke verbintenis 
(invullen: 1 + 2 + 3) 

Naam/Voorletters/titels, zoals u deze op de Gard vermeld wilt zien: (max. 26 posities) 

0 rekening aan zakenadres 
(invullen: 1 + 2) 

0 rekening aan privé-adres 
(invullen: 1 + 2) 

Hier in te vullen naam bedrijf/instelling, indien deze naam op de Card gewenst wordt. (uitsluitend mogelijk bij een rekening met zakelijke verbintenis). 

I I 
Voornamen ---------------------------------------------------------

Privé-adres (met postcode) ------------------·---------------------------

Vorig adres indien u minder dan 3 jaar op het huidige 
adres woont -----------------------------

Naam van echtgeno(o)te -----------------------

Beroep van aanvra(a)g(st)er ------------------------

Werkgever ----------------------------------

Privé-tel.: ---------

sinds ---------

tel.: --------------

I I 
geboren ------------------------

Voor personen tot 25 jaar is altijd een 
hoofdelijke verbintenis vereist (invullen: 3) 

0 eigen huis 0 huurhuis 

Nationaliteit --------------------

Heeft u eerder een Diners Gard aangevraagd? 
neen I ja, nr. --------------------

Adres (met postcode)-------------------------- Funktie ----------------------

Aard van de onderneming-----------------------

2. Ik, ondergetekende, wens mij aan te sluiten bij de Diners Club en houder te worden van een Diners Gard. Ik verklaar mij accoord met de thans 
geldende voorwaarden voor het verstrekken en gebruik van een Diners Gard, die mij bij het verstrekken van een Gard -of eerder, op mijn 
telefonische verzoek- worden toegezonden. Ik verplicht mij de maandelijkse afrekeningen, waarin opgenomen de jaarlijkse bijdrage ad_...of.;.8;..5,.,--..-~ ... 
.ea het éénlllalige entreegeld ad t 1 oo -,terstond na ontvangst te betalen. -

Datum: ---------------- Handtekening -----------------------------------

3. HOOFDELIJKE VERBINTENIS (invullen indien een derde (werkgever/relatie) de betaling garandeert) 

Ondergetekende --------------------------- adres:--------------------------------------
tel.:-----------------------

in hoedanigheid van: 
verbindt zich hoofdelijk met de aanvra(a)g(st)er en verplicht zich de openstaande rekeningen van deze op eerste verzoek aan Diners Club te 
voldoen. 

Datum:--------------- Handtekening (en stempel) ------------------------
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Atelier 7, Groningen I Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécottes 
(Suisse) I Reisbureau BBI, Emmen 1 Restaurant Bistroquet, Den 
Haag I Modehuis Cartigny, Eindhoven I The Deltona Corpora
tions, USA I Dujardin, Leerdam IB. Hulscher, Bloemendaal I 
Hypotheek Centrum voor Academici, Rotterdam I Christiaan 
van der Klauw, Joure I Kleine Oever, Balkbrug I Peter de Korf 
Gidts, Amsterdam I J. H. Lambeck, Ermelo I J. Ladewijk & 
Zoon, Enschede I Internaat Louisa State, Baarn I Queen Size, 
Groningen I RAIIBovag, Amsterdam I Randstad Bewaking, 
Amsterdam I Het Kasteel van Rhoon, Rhoon I Rob Sipkes Edel
smid, Haarlem I Somy Haardenfabriek, Roosendaal I Schuyt
vlot, Montfoort I SAL, Amsterdam I Switzer, Amsterdam I Vet
kamp, Amersfoort I De Waaijer & Partners, Warnsveld 

KLEIN - OEVER 
2orgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad. sport en (samen)spel. creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-1 5 jaar. 

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug. 05230- 19204. 

FLORIDA 
Reserveer nu uw COMF. BUNGALOW in Florida. 

15-Daagse reis reeds v.a. f 2. 198,-. 
lnkl. vlucht, bung.- en autohuur. 

Reisbureau BBI Emmen 

Tel. 05910- 18888 of uw ANVR-Reisb., ABN-Banken en 
V& D. 

Voor levering en 

aanbrengen van: - lilDrieiel 
-n•st·ce•llleie• 
-IStaiel (ÜÏI.S) 

Vetkamp B.V. 
Sirkstraat 129 Soest 
033-16579 

Vrijheiden 
Democratie 

veertiendaagse uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

NUMMER1273 
190KTOBER 1982 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Redacteur Buitenland: 
Victor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
HenkKrol 

Vormgeving: 
Ties Scheeres 

Redactie-adres en 
Abonnementen
administratie: 
Algemeen 
Secretariaat VVD 
Koninginnegracht 57 
2514 AE 
's-Gravenhage 
Telex33564 
t.n.v. VVDDenHaag 
Tel. 070-614121 

Abonnementen 
voor niet-leden/ 16,50 
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Advertentie
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Van Vliet b.v. 
Postbus20 
2040 AA Zandvoort 
Tei.:02507 -14745 
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"î pag. vanaf/ 2.235,
Vz pag. vanaf f 1.160,
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Rubrieken 
Speciale prijzen op 
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Druk 
Ten Brink Meppel b.v. 

De kopij voor het 
2 novembernummer 
moet uiterlijk 21 
oktober binnen zijn. 

Coverfoto: Nijpels. 
na het bezoek aan 
de Koningin 

in dit nummer o.a. 

formatiedagboek 

dagboek van een nieuw Kamerlid 

nadere verkiezingsanalyse 

gemeentecollegevorming 
Groningen en Maastricht 

de teloorgang van de Duitse 
liberalen 



Tijdens het vele, vaak schimmige ge gis naar het verloop van de informatie 
onder leiding van mr. W Scholten kwam één duidelijke mededeling naar 
buiten. Vorige week woensdag verklaarde demissionair premier mr. Andries 
van Agt dat hij de re gerings kar niet nóg een keer wil trekken. Zodra het kabinet 
rond is, stapt hij op. Wel blijft hij" vooralsnog" Kamerlid. 
Het vertrek van Van Agt is te betreuren. Na zijn nietfoutloze start (maar hoe 
kán het anders met een" wegge plukte" hoogleraar, vreemd in het politiek 
metier?) als ministervan justitie, ontpopte hij zich als een ras-politicus en een 
voortreffelijk teamleider. Dat laatste wordt door vriend en vijand bevestigd. 
Van Agt was de bindende factor in een steeds verder afbrokkelend en door 
bloedgroepen verdeeld CDA. Ongetwijfeld heeft hij door zijn stijl en kleurrijke 
persoonlijkheid een groot aantal CDA -kiezers persoonlijk aan zich gebonden. . 
Hij was duidelijk in zijn intenties en in zijn taal. Zijn voorkeur voor een CDA
VVD-coalitie was vóór de laatste verkiezingen bekend. Nu is het te zien als een 
politiek testament dat vermoedelijk wel uitgevoerd zal worden. 
De executeur-testamentair wordt CDA -onderhandelaar Lubbers. 
Hij krijgt een ontstellend zware taak. Hoe moeilijk het is de Christen
Democraten te binden, heeft hij al kunnen ervaren toen hij als fractievoorzitter 
Aantjes moest opvolgen tijdens het kabinet Van Agt-Wiegel. Als toekomstig 
premier zal hij de komende weken de basis moeten leggen voor een ongestoorde 
start en verloop van een CDA/VVD-regeerperiode. Daarna zal een nieuwe 
fractievoorzitter de leidsels van hem moeten overnemen. 
De VVDvindt hetvertrekvan VanAgteenverlies. Haaropstellingten aanzien 
van de nieuwe CDA-voorman is welwillend afwachtend. Lubbers en Nijpels 
hebben de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel bij informateur mr. 
W Scholten in goed overleg en een goede sfeer kunnen werken. De aanzet tot een 
goede samenwerkingssfeer is er. Verder blijft het afwachten. 

: :: i 



Reny Dijkman 

De vorige aflevering besloot ik met de 
mededelingdat informateur Van 
Kemenade zijn opdracht aan de 
Koningin zou teruggeven. Hij doet dat 
in een eindrapport op 

liii\JI\1 I)SJ' .. - ..... 
Citaat uit zijn brief aan de Koningin: 
"Op 24 en 27 september heb ik met de 
fractievoorzitters van PvdA, CDA en 
D'66 gesproken over de door mij 
opgestelde en aan hen voorgelegde 
notities, resp. 'Hoofdpunten van een 
sociaal-economisch beleid in de jaren 
1983-1986' en 'Het te voeren beleid 
inzake veiligheid en kernbewapening 
indèjaren 1983-1986'. Na bijstelling 
in het licht van de gevoerde gesprekken 
heb ik deze op dinsdag 28 september 
aan de fractievoorzitters van PvdA, 
CDA en D'66 toegezonden met het 
verzoek voor donderdag 18.00 uur mij 
namens hun fractie schriftelijk mede te 
delen of de voorstellen neergelegd in 
beide stukken door hen kunnen worden 
aanvaard als basis voor de tot 
standkoming van een regeerakkoord, 
dat ten grondslag ligt aan een.kabinet, 
dat zich verzekerd kan weten van de 
steun van de leden van hun fracties." 
De socialisten en D'66 reageren 
positief. Het CDA wil-als door Van 
Kemenade geen andere voorstellen 
kunnen worden gedaan- nu gaan 
proberen een andere coalitie (met de 
VVD) te gaan vormen. Van Kemenade 
ziet geen mogelijkheden om de drie 
gesprekspartners dichter bij elkaar te 
brengen. 
Van Kemenade voert op donderdag 30 
september nog een kort gesprek met Ed 
Nijpels. Hij vraagt de VVD-voorman 
of een poging tot een PvdA-VVD
combinatie te komen, zinvol zou zijn. 
Daar het voornaamste breekpunt 
tussen CDA en PvdA tijdens deze 
informatie het veiligheidsbeleid is, 
verklaart Nijpels thans geen heil te 
zien in een dergelijke poging. 

twee informateurs, waarvan één 
liberaal moet zijn. De achterliggende 
gedachte is dat het zetelverschil tussen 
CDA en VVD nog maar 9 is. Tijdens de 
formatie van het kabinet Van Agt
Wiegel was dat 28. De liberalen zijn 
van mening dat hun inspraak in een 
eventueel program-akkoord 
aanzienlijk groter mag zijn dan in 
1977. 

De Koningin krijgt van de drie grote 
partijen zeer uiteenlopende adviezen. 
De PvdA steunt de VVD in haar 
verzoek om een VVD-informateur, 
maar vindt twee informateurs niet 
nodig. 
Op vrijdagavond benoemt Koningin 
Beatrix mr. W. Sc holten, vice
voorzitter van de Raad van State 
(CDA), tot informateur. Geen VVD-er 
dus, maar Nijpels is met deze keus best 
tevreden. Scholten was o.a. minister 
van defensie in het kabinet Van Agt
Wiegel. 
"De aanwijzing van de heer Scholten is 
temeer een goede keuze, omdat het 
hier gaat om een persoon met een grote 
mate van onafhankelijkheid t.o.v. 
CDA en VVD. De VVD-fractie hoopt 
dat thans met de grootste spoed-het 
door haar beoogde CDA-VVD
kabinet, eventueel aangevuld met D'66 
tot stand kan worden gebracht," aldus 
een deel van de persverklaring van 
Nijpels. 
Hoofdredacteur De Kok van de 
Haagsche Courant schrijft in het 
hoofdartikel:-... "Schol ten kent als 
vice-voorzitter van de Raad van State 
de problemen van dit moment 
uitstekend: alle voorstellen van de 
regering gaan door zijn handen. Hij is 
fiscaaljurist, was belastinginspecteur 
en jarenlang kamerlid, geen onstuimig 
politicus, maar een harde werker, het 
toonbeeld van een degelijke, zij het 
kleurlozeN ederlander. Misschien is 
hij wel de Beel van de toekomst ... 
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Nadat informateur mr. W. Scholten 
afzonderlijk gesprekken met Ruud 
Lubbèrs en Ed Nijpels heeft gevoerd, 
heeft hij een werkverdeling voor de 
komende week gemaakt. Samen met 
Lubbers en Nijpels zal hij zelf zoeken 
naar een oplossing van het vraagstuk 
betreffende de plaatsing van de 
kruisraketten. Zes Kamerleden, drie 
van beide partijen buigen zich o.I. v. 
Gijs van Aardenne (VVD) over 
mogelijke aanvullingen op de 
bestaande begroting. Gezocht wordt 
naar meer bezuinigingen. Zes andere 
Kamerleden, wederom 3 CDA-ers en 3 
VVD-ers bemoeien zich o.I. v. de CDA
er Deetman met het welzijnsbeleid in 
de ruimste zin. Scholten wil uiterlijk 
zaterdag rapportage van de 



werkgroepen aan hun 
fractievoorzitters. 
De informatie is niet langer een 
buitengebeuren. Politieke leiders lopen 
langs de mensen van de media met een 
"geen commentaar" op het spervuur 
van vragen. Wat eenjournalist doet 
verzuchten: ;,Het lijkt wel of we terug 
zijnindejaren '50. Waar is die 
openbaarheid van bestuur?'' Ieder 
weet echter dat alleen op deze wijze 
niemand tegen elkaar kan worden 
uitgespeeld. Bovendien werkt dit 
sneller. Lange Binnenhof-ervaring 
leert: hoe meer lekken, hoe meer onwil. 
De vorige informatieperiode bewees 
dat ook. Het interne praatstuk voor 
CDA en PvdA was zo ongeveer bij elke 
goed ingevoerde journalist bekend. 
Vier dagen voor het noodzakelijk was, 
kon men het commentaar van Den Uyl 
en Lubbers al in de kranten lezen. 

umd 
u~' 

De sociaal-economische werkgroep 
o.I. v. Gijs van Aardenne vraagt en 
krijgt op deze zaterdag uitstel tot 
dinsdagavond voor het uitbrengen van 
haar bijgestelde raming voor 1983 en 

: :: 

de bezuinigingen voor de volgende 
jaren. Wellevert de werkgroep 
welzijnsbeleid en media o.l.v. de CDA
er Deetman haar rapport in. Deze 
laatste groep heeft op enkele punten, 
waaronder het mediabeleid, zaken 
open laten liggen voor het 
onderhandelingsteam Lubbers
Nijpels. 

Van Agt: het konijnzelf 

verbruikt. Te veel om weer fris en vief 
van start te gaan voor weer een tour de 
force van in beginsel vier jaar," zegt 
Van Agt tijdens de persconferentie. 
De onderhande.lingen over de 
overgebleven knelpunten liggen nu 
geheel ter tafel van informateur 
Schol ten. Pas als hij met Lubbers en 
Nijpels overeenstemming heeft 
bereikt, kunnen alle onderhandelings
punten in de fracties worden 
besproken. 

(wordt vervolgd) 

• 
Forumtraining 
6november 
te Utrecht, 
J aarbeurscongres
centrum 
Hoe vaak komt het nu niet voor 
dat je als VVD-er wordt 
gevraagd zitting te nemen in een 
forum? 
Je merkt dan ook heel snel dat je 
daar anders moet reageren dan in 
een gewone discussie. Op welke 
manier kun je het beste je 
standpunten duidelijk maken; 
boe reageer je op de andere 
deelnemers aan zo'n discussie? 
Om aan deze vragen tegemoet te 
komen, organiseert de Haya van 
Somerenstichting in 
samenwerking met het bureau 
Interactie één forumtraining op 
zaterdag 6 november. 
Degenen die al eerder cursussen 
van ons hebben doorlopen en 
politieke functies bekleden 
binnen Gemeente of Provincie 
~unnen zich opgeven bij de Haya 
van Somerensticbting, 
Koninginnegracbt 57,2514 AE 
's-Gravenbage. Stuurt u een 
levensbeschrijving mee? 
De kosten bedragen/ 40,- incl. 
koffie en lunch, over te maken op 
girorekening36.19.19.7 onder 
,vermelding vàn 
'"Forumtra~.ung". • 



Voorstel van Max Tripels 

Dank zij het optreden van Mr. Max 
Tripels bij de behandeling van de 
interimwet bodemsanering zal het 
bedrijfsleven gespaard blijven van een 
onredelijke heffing die het 
bedrijfsleven miljarden guldens zou 
hebben gekost. 
Bij de voorstellen om te komen tot 
regels over de bestrijding van de 
onkosten die gepaard gaan met het 
schoonmaken van vervuilde bodems, 
wilde de D'66 staatssecretaris Ineke 
Lambers-Haquebard alle bedrijven 
voor die gelden laten opdraaien. 
"Die voorstellen waren onjuist", zegt 
Max Tripels. 
De bekende advocaat uit Maastricht 
heeft meteen een voorbeeld bij de hand 
om zijn problemen duidelijk te maken. 
"Wanneer je een nalatenschap hebt 
geërfd, kun je die verwerpen en je kunt 
haar ook aanvaarden onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving. Je 
weet dan precies waar je aan toe bent. 
Bij de bodemsanering is dat helaas niet 
mogelijk". Telkens wanneer we 
geconfronteerd worden met 
afschuwelijke vondsten (Max spreekt 
van "onfrisse erfenissen uit het 
verleden") kunnen we niet anders dan: 
aanvaarden. 
"Je moet dan wél naar een oplossing 
gaan zoeken en dat kost geld." 
De VVD heeft daarbij altijd als 
stelregel gehanteerd, dat de vervuiler 
dit dient te betalen. "Aan dat motto 
heb ik ook willen vasthouden en dat is 
gelukkig gelukt." 

Verkeerd uitgangspunt 

In de voorstellen van de 
staatssecretaris werd dat principe 
losgelaten. Zij kwam met voorstellen 
om de benodigde financiële middelen 
te verkrijgen middels heffingen aan 
bedrijven. "Dat is natuurlijk een 
verkeerd uitgangspunt". Bedrijven die 
er niets mee te maken hebben en die 
zich keurig aan alle bepalingen houden 
en hebben gehouden, moeten dan 
opdraaien voor de troep van bedrijven 

HenkKrol 

die het allemaal niet zo nauw nemen 
met de zorg voor ons milieu. 
Alles bij elkaar zou het daarbij gaan 
om enorme bedragen, in elk geval om 
miljarden guldens. "Alleen de eerste 
300 ontdekte gevallen van 
bodemvervuiling gaan al zo'n 2 miljard 
kosten en er worden nog bijna wekelijks 
nieuwe vondsten gedaan. Daar kun je 
onschuldige bedrijven toch niet voor 
laten opdraaien ... ". In een helder 
juridisch betoog kon Max Tripels de 
meerderheid van de Kamer overtuigen 
van de onbillijkheid van deze 
voorstellen. Volgens hem moeten in de 
gevallen dat de Overheid toestemming 
heeft gegeven voor stortingen die 
achteraf gevaarlijk bleken te zijn, de 
kosten gedeeltelijk ook door die 
Overheid worden meebetaald. "In 
gevallen waarin illegaal is gestort, 
moet je de vervuiler met 
voortvarendheid aanpakken. Dat ben 
je verplicht ten opzichte van alle 
burgers om zo te zorgen dat niet teveel 
gemeenschapsgelden moeten worden 
gebruikt". Met het laten vallen van de 
voorstellen om deze kosten via 
heffingen bij het bedrijfsleven binnen 
te halen, is een lastenverzwaring van 
miljarden guldens afgewenteld aan het 
bedrijfsleven. 
Dat is een geweldig succes voor Max 
Tripels. 
"Ach, ik doe gewoon mijn werk, soms 
heb je geen resultaat en soms lukt het 
wel ... ". • 
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(Af)lopende Hypotheek? 
Voor veel mensen komt binnen afzienbare tijd ( 1 maand tot 1 jaar) het moment waarop ze hun 
hypotheek moeten verlengen of oversluiten. 

En wat is dan wijsheid? 
Blijven zitten waar je zit of eens gaan zien of ergens op de hypotheekmarkt iemand een betere 
(goedkopere) aanbieding wil doen? 

Als u binnenkort met dit probleem te maken gaat krijgen, hebben we een suggestie voor u. 

Neem eens contact op met het Hypotheekcentrum. Daar kunt u terecht voor onafhankelijk en 
vrijblijvend advies èn voor kosteloze bemiddeling. 

In bepaalde situaties kunnen wij erg interessante voorstellen doen: * Nu al een rentegarantie voor straks, hetgeen uw risico bij stijgende rentetarieven beperkt. 

* Advies m.b.t. eventuele wijziging van aflossingssysteem. 
Misschien moet u van annuïteit naar verzekeringshypotheek of omgekeerd. 

* Herbezien van uw risico-dekkingen. 
Misschien zou het nut hebben om voor een interessant lage premie uw leven en/ of dat 
van uw partner te verzekeren. 

* Fiscale aspecten kunnen gewijzigd zijn. Misschien is bij een sterk gestegen inkomen, het 
aftrekbaar maken van verzekeringspremies interessant. 

Tijdige informatie kan financieel voordelig zijn. 
Bel gerust even voor die informatie 01 0 - 143311. 

N. 8. Ons "Oranje Boekje" met algemene hypotheekinformatie blijft uiteraard gratis beschik
baar. 

voor academici 

010-14.33.11. * (of 053-35.13.04 voor Oost-Nederland) 

POSTBUS 2600 ROTTERDAM 

RAAD VAN TOEZICHT: 
voorzitter: prof. dr. R. Bannink (econoom); leden: ·prof. dr. J. Bergsma (klinisch psycholoog), ir. D.J. Brink b.i. 
(arch1tect B.NA). prof. dr. H.G. Schulte Nordholt (cultureel antropoloog). J.P. Kostense (register accountant). 
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Willy Steyling 

Als rapporteur van de commissie die zich 
heeft gebogen over het thema van de Liberale 
Internationale 1982, "Van verzorgingsstaat 
naar een rechtvaardige samenleving", heeft 
mr. J. G. Rietkerk een nota vervaardigd. Hij 
geeft daarin aan hoe onze samenleving zich 
economisch en sociaal gezien heeft 
ontwikkeld na 19 50 en in welke problemen 
men verzeild is geraakt in de jaren zeventig. 
Hij geeft ook aan hoe naar liberaal inzicht 
begonnen kan worden met datgene wat de 
eerste prioriteit geniet: economisch herstel. 
Riet kerk: "Ik vind dat de verzorgingsstaat 
zich in een crisis bevindt. Mijn nota heeft een 
waarschuwende functie en een inhoud die, 
mutatis mutandis, op ieder land van 
toepassing kan zijn. Ook op die landen die op 
dit moment geen crisis kennen, zoals 
Oostenrijk en Zwitserland, maar daar in de 
toekomst weleens mee geconfronteerd zouden 
kunnen worden. " 

persoonlijke ontwikkeling van.het 
individu. 

Al in 1967 is in de Liberale Verklaring 
van Oxford vastgesteld dat grote en 
diepe veranderingen plaatsvinden op 
alle terreinen van de samenleving. 

Deze veranderingen zijn een uitdaging 
voor nieuwe mogelijkheden voor de 
toekomst van de samenleving, maar 
houden ook gevaren in van een 
ongekende diepgang. In Oxford is toen 
gepleit voor de grootst mogelijke 
spreiding van macht, met behoud van 
een vrij marktmechanisme, voor 
terughoudendheid bij overheid en 
sociale partners om de inflatie te 
bestrijden. Destijds werd vastgesteld 
dat het welvarende westen in de 
richting dreef van een ongezonde 
centralisatie en concentratie van 
macht, een ongecontrpleerde groei van 
de bureaucratie en van monopolies. De 
onafhankelijkheid van het individu zou 
als gevolg hiervan steeds verder 
afbrokkelen. 
In 1981 is in Rome door de Liberale 
Internationale gepleit voor een 

RIETKERK: ,, Vrijheid binnen samenleving 
gekoppeld aan 

verantwoordelijkheid'' 
Toepassing van de liberale 
uitgangspunten op politiek, 
economisch en sociaal terrein is de 
enige manier waarop de wereld zich 
kan herstellen van de schade die haar 
door twee wereldoorlogen is 
toegebracht. Dat heeft de Liberale 
Internationale in 1947 vastgelegd in 
het Liberaal Manifest van Oxford. 
In de jaren tussen 1950 en 1970 heeft 
de westerse wereld een economische 
groei doorgemaakt die zijn weerga in 
de geschiedenis niet kent. Jaarlijks is 
het bruto nationaal produkt (de 
goederen en diensten die wij met zijn 
allen voortbrengen) met vijfprocent 

gegroeid. In 1970 verkeert het westen 
in de situatie dat de welvaart breed 
verdeeld is en een belangrijk deel van 
de economische groei wordt gebruikt 
voor het betalen van sociale 
voorzieningen. De bevolking geniet 
vele rechten en heeft gelijke kansen. 

Het is het bewijs dat de liberale 
economische uitgangspunten door de 
tijden heen niets van hun waarde 
hebben verloren. Economische 
vrijheid van handelen is essentieel voor 
politieke vrijheid, voor economische 
groei en voor een brede verdeling van 
de welvaart, voor de vrijheid en de 

hernieuwd geloof en v~rtrouwen in de 
unieke mogelijkheden qie een vrije 
samenleving biedt voor geestelijke en 
lichamelijke noden. Er is gepleit voor 
een herstel van het evenwicht tussen de 
nodige staatsbemoeienis en 
persoonlijke initiatieven, omdat de 
staat een te zware rol is gaan vervullen. 
Opnieuw is benadrukt dat de vrijheid 
van het individu die de liberalen 
nastreven, niets te maken heeft met 
egoïsme. Maar dat dit liberalisme 
vrijheid binnen een samenleving 
bepleit, gekoppeld aan 
verantwoordelijkheid en solidariteit 
met de medemens. Zonder 
persoonlijke initiatieven en 
verantwoordelijkheden in zowel de 
particuliere sector als die van de 
overheid zal die overheid degenereren 
tot een inefficiënte en hardvochtige 
bureaucratie. 



Resolutie 

In de nota van Rietkerk wordt een 
aantal aanbevelingen gedaan hoe de 
economische, maar ook sociale crisis 
waarin onze westerse samenleving 
verzeild is geraakt, bestreden kan 
worden. Die aanbevelingen zijn 
samengevat in een resolutie die tijdens 
de Liberale Internationale algemeen 
door de vergadering is aanvaard. Men 
is van mening dat: 
-via maatregelen het evenwicht tussen 
het beslag van de overheid en de 
particuliere sector op het nationaal 
inkomen moet worden hersteld, zodat 
er ruimte komt voor investeringen in de 
werkgelegenheid. Rietkerk plaatst 
daar een kritische en realistische noot 
bij. "Dat zal echter niet op kórte 
termijn leiden tot groei van het aantal 
arbeidsplaatsen." 
- regelmatig overleg met de sociale 
partners om te komen tot een flexibele 
inkomenspolitiek die meer op 
investeringen dan op consumptie is 
gericht. Rietkerk: "De wil om een deel 
van het loon op te offeren neemt toe als 
dat betekent: behoud van eigen werk én 
nieuwe werkgelegenheid. De overheid 
dient zich naar ons inzicht zoveel 
mogelijk te onthouden van het stellen 
van bindende regels voor 
loonsverhogingen.l1aartaakiseerder 
een inkomenspolitiek te ontwikkelen 
met als basis een constructieve 
samenwerking met de sociale partners 
die inhoudt: aandacht voor elkaars 
verantwoordelijkheden, niet teveel 
nivellering en een maximale 
overeenstemming." 
- de bureaucratie moet worden 
tegengegaan ten gunste van het 
bedrijfsleven en vooral gericht op een 
beter functioneren van de 
arbeidsmarkt. 
- internationale samenwerking nodig 
is die protectionisme en inflatie 
bestrijdt en stabiliteit van de valuta 
nastreeft. "De westerse landen moeten 
daar samen een politiek voor 
uitwerken. Zo niet, dan wordt het nóg 
moeilijker om de internationale 
recessie te bestrijden." 
- door gehandicapten, zieken, 

werklozen, bejaarden en bepaalde 
minderheden te blijven steunen, de 
vrijheid en verantwoordelijkheid van 
het individu te bevorderen. 
- bevordering van een efficiënt 
werkend overheidsapparaat door 
afstoting van taken naar de 
particuliere sector (privatisering), 
afkondiging van wetten met een 
beperkte tijdsduur, decentralisatie van 
bevoegdheden en toepassing van het 
draagkrachtprincipe. Rietkerk over 
wetgeving met een beperkte tijdsduur: 
"Sommige wetten blijven bestaan met 
een uitgebreidambtelijk apparaat 
erachter, terwijl niet wordt bekeken of 
ze nog wel nódig zijn. In Amerika is de 
omgekeerde bewijslast ingevoerd: is na 
verloop van de gestelde tijd 
aangetoond dat de wet gehandhaafd 
moet blijven, dan vindt verlenging van 
de periode plaats." 
- de verzorgingsfunctie van de 
overheid opnieuw bekeken dient te 
worden, en die te testen op het 
draagkrachtprincipe. "De 
verwachtingen die de verzorgingsstaat 
heeft gewekt zijn zo sterk gebleken dat 
politieke instanties de vele claims die 
gelegd zijn niet voldoende hebben 
kunnen of willen weerstaan. Deze 
claims heeft men niet langer kunnen 
inwilligen. Toch zijn sociale partners 
doorgegaan met het tot stand brengen 
van inkomens die ver uit gingen boven 
wat verantwoord was in het kader van 
de economische groei." 

- Is de verzorgingsstaat verleden tijd? 
Rietkerk: "In mijn nota heb ik willen 
aangeven hoe wij staan tegenover de 
verzorgingsstaat. We moeten niet doen 
alsof dat een verkeerde zaak is, zeker 
niet.l1ij is slechts uit zijn krachten 
gegroeid, en het zijn met name de 
zwakkeren die als eersten het loodje 
dreigen te leggen. Maar zó doorgaan 
kan niet. Er moet iets gebeuren. De 
socialistische dogma's vormen geen 
evenwichtige benadering, en helemaal 
de andere kant, die van "laissez faire", 
uitgaan ook niet. Onze 
hoofddoelstelling is herstel van de 
economie. We hebben daar van de 
Engelse liberalen kritiek op gehad. Zij 
vinden dat er eerder sprake is van een 
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verdelings- dan van een economische 
groei-problematiek.11un standpunt is 
wel te verklaren, zij nemen een 
oppositionele houding aan ten aanzien 
van de politiek van premier Thatcher. 
In Engeland leeft nu nog tien procent 
van de bevolking onder de 
armoedegrens, dus we hebben er alle 
begrip voor dat zij vinden dat de sociale 
zorg moet worden uitgebreid. Maar 
dat kan je pas écht doen als je economie 
dat kan dragen. We ontkennen dus niet 
wat de Engelsen hebben gesteld, maar 
onze prioriteit ligt elders." 

- Op welke wijze kan de economie zich 
herstellen? 
Rietkerk: "We hebben een 
begrotingstekort dat een probleem 
vormt. Mijn eigen visie is dat je twee 
dingen moet onderscheiden, de 
structurele en de conjuncturele kant 
van het probleem. Er moet een 
herverdeling plaatsvinden van het 
(wee-derde deel van het nationaal 
inkomen waar de overheid beslag op 
legt. Dat is een structureel probleem. 
Dat hoeft niet met het begrotingstekort 
te maken te hebben. In Nederland gaat 
het probleem wél gepaard met het feit 
dat de overheid haar uitgaven niet kan 
financieren en per jaar 30 tot 3 5 
miljard gulden moet lenen. Dat leidt 
alleen al tot een rentelast die in 1990 bij 
gelijkblijven van het tekort als tot nu 
toe twintig procent van de 
Rijksuitgavenzal bedragen. Daarom 
moeten de overheidsuitgaven terug. 
Dat moet echter niet zo drastisch dat 
daardoor het totaal van de bestedingen 
gaat teruglopen. De economie zou daar 
een extra terugslag van ondervinden. 
Je gaat dan in tegen wat je 
eigenlijk wil bewerkstelligen: 
economisch herstel." 
De koopkracht zou kunnen worden 
bevorderd door invoering van de 
"wiebeltax"diein 1970is 
geïntroduceerd door toenmalig 
minister van financiën voor de VVD, dr. 
11. J. Witteveen. De wiebeltax houdt 
een maatregel in waarbij een aantal 
belastingen met een gelijk percentage 
van maximaal vijf wordt verhoogd of 
verlaagd voor de duur van maximaal 
één jaar. Deze vorm van belasting is 



ingevoerd om de slagvaardigheid 
binnen de begrotingspolitiek te 
bevorderen, omdat het parlement pas 
een oordeel wordt gevraagd nadat de 
maatregel al is ingegaan. Dat moet 
binnen twee maanden na dat tijdstip 
gebeuren. 
"Het is allemaal een kwestie van de 
vinger aan de pols houden. Zien wat je 
doet. Het begrotingstekort is 
structureel hoog, dus moet het 
structureel terug. Conjunctureel 
gezien staat de wereldeconomie op dit 
moment op het nulpunt. Dus is een 
zeker inleveren onvermijdelijk." 

- U vindt dat de overheid zo 
terughoudend mogelijk moet zijn ten 
aanzien van een ingrijpen in het 
loonbeleid? 
Rietkerk: "Ik vind dat gematigd moet 
worden. De sociale partners hebben 
daarin hun eigen 
verantwoordelijkheid. De overheid kan 
bevorderen dat er een zo groot 
mogelijke consensus bestaat. Het 
werkt niet wanneer de overheid het 
beleid voorschrijft. Daar waar een 
monopoliepositie bestaat die een 
mogelijk schadelijke loonontwikkeling 
veroorzaakt, moet de overheid 
ingrijpen, als de machtsverhouding 
sterk is verstoord. De overheid dient te 
bevorderen dat de partijen in 
evenwicht zijn. Wij zijn vóór een 
gedifferentieerd inkomensbeleid, met 
cao's die per bedrijfstak kunnen 
verschillen. Als het overleg tussen de 
sociale partners vastzit, moeten ze het 
zelf uitzoeken. Dat is een richting die 
ook het rapport-Wagner aangeeft. 
Daaruit volgt dat wanneer het 
bedrijfsleven om verantwoordelijkheid 
vraagt, zij die niet op de overheid mag 
afwentelen (bijvoorbeeld bij 
reorganisaties). In diverse Europese 
landen is de gang van zaken anders. In 
sommige landen dicteren de 
vakbonden het beleid, in andere is er 
een sterk overheidsingrijpen." 
Rietkerk heeft op twee punten ernstige 
bezwaren tegen de automatische 
prijscompensatie. "Het systeem van de 
prijscompensatie verbindt de 
inkomensgroei automatisch met de 
prijsgroei. Wettelijke voorgeschreven 

mechanismen verbinden de sociale 
voorzieningen op hun beurt met de 
inkomensgroei. Bij een gezonde 
economische groei werken deze 
mechanismen goed. Bij een recessie 
blokkeren ze een economisch herstel." 
De automatische prijscompensatie 
blijkt in een periode van recessie het 
proces van verlies van 
werkgelegenheid te versnellen, omdat 

de inkomensgroei uitgaat boven de 
economische groei. "Door te 
bevorderen dat de sociale partners zo 
snel mogelijk het evenwicht herstellen 
kan ook de overheid haar eigen 
uitgaven beter beheersen. Zij kan dan 
lagere fiscale lasten beloven (en 
waarmaken), wat een meer gezonde 
bijdrage levert aan het behoud van de 
koopkracht dan hoge looneisen." • 

Vereniging van Staten- en Raadsleden 
houdt op 5 en 6 november 1982 in "De Blije Werelt" Lonteren baar congres. 
De leden van de Vereniging van Staten- en Raadsleden hebben alle details 
in hun eigen blad reeds kunnen lezen. 
Sprekers zijn: VVD-voorzitter J. Kamminga, Drs. V.M. G. van Aard enne, 
Prof. dr. ir. J. J.C. Voor hoeve. 
Alle inlichtingen over dit uiterst nuttige congres kunt u als (nog) niet-lid 
krijgen bij de Ver. van Staten-en Raadsleden: 070-614121. U kunt dan 
vragen naar Andreas Dijk of mevr. Tineke de Goede. • 

Gratis 
toezending 

Liberaal 
Manifest 

Het Liberaal Manifest zal thans op korte termijn in definitieve vorm in 
druk verschijnen. 
lndividu.,:le leden kunnen tot uiterlijk I november a.s. één exemplaar van 
dit Manifest gratis bestellen door onderstaande bon ingevuld en 
ondertekend toe te zenden aan het algemeen secretariaat van de VVD, 
Koninginnegracht 57,2514 AE 's-Gravenhage. 
Aan de datum van I november 1982 moet de hand worden gehouden in 
verband met het bepalen van de oplage. 

r-----------------------------------~~ 

BON 
(geldig tot 1 november 1982) 

Ondergetekende: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats (met postcode): ........................................................... . 

Lid van de afdeling: 

verzoekt gratis toezending van één exemplaar van het Liberaal 
Manifest. 

Handtekening: 

~~------------------------------------~ 
Niet-leden en besturen van afdelingen en centrales die het Liberaal 
Manifest willen gebruiken voor discussiegroepen e.d. kunnen exemplaren 
bestellen door overmaking van f 3,- per exemplaar op girorekening nr. 
40.18.232 t.n.v. VVD-informatierekening te 's-Gravenhage. 
De verzending van de bestelde exemplaren zal in de tweede helft van 
november plaatsvinden. 
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Themacongres 
Euthanasie 

Op zaterdag 30 oktober wordt in 
het zalencomplex van restaurant 
Engels te Rotterdam een 
themacongres over Euthanasie 
gehouden. Het congres vangt om 
10.00 uur aan. De stellingen voor 
dit congres zijn opgenomen in 
Vrijheid en Democratie van 21 
september, nummer 1271. Als 
inleiders c.q. forumleden zullen 
optreden drs. D. J. D. Dees, drs. 
C. B. Schmidt, mevrouw dr. 
H.M. Terborgh-Dupuis, mr. 
R. Cleton, mevrouw mr. 
E. Veder-Smit en ds. A. v.d. 
Klaauw. Tijdens de lunch worden 
groepsdiscussies gehouden en in 
de middag vindt een 
forumdiscussie plaats o.I. v. prof. 
Muntendam. 
Het congres duurt tot 16.00 uur. 
Degenen die nog niet de 
deelnemersbon ad/ 30,
hebben ingestuurd, kunnen ook 
nog aan de zaal betalen. Daar 
krijgt u dan tevens het VVD
rapport "Euthanasie" 
overhandigd. • 

BMD fde\ingen, 
,..1 de meeste a 
l"u t alesen 
kamereen r hun plannen 

ndercentrales 
o bb nvoor n klaar he e . het kader va 

,, msten tn l" ·•·e bijeenf-o tschappe l)f-
de Brede M~a we dringend 
Discussie wtllen t-begrotingen 
vragen de concep 
in te sturen. .. d de datum en 
Als u ruim op t~ï eenkomst . 
plaats van uw k~nnen we dtt 

.. doorgeef~ d~ijheid en 
plaatsen ln. 
Democratie. of wilt u nog 
Heeft u nog vrag~n'uw afdeling 

·· komstln 070-een bl~een bel dan even 
orgamseren, 
614121. Broek en Andrea 
flans van den 8 

•.. • Luyben. 
;';'·!~~-;~ê-j\~··-~-; 'r,,~;' ;;; 

De mooie zomer is voorbij: 

·--,, 

?Jl~41at~'lanL 
",ûJJf4tu~f
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eerlijke franse keuken 
in bistro atmosfeer 

Lange Voorhout 98 
· "s-Gravenhage 
070-601170 

Vreugdevol was zij, ook voor onze Partij. 
Toch zorgen blijven er, ook voor uw tuin. 
Waarom ons dan niet gebeld en besteld? 
Daarom voor al uw tuinwensen naar: 

J. Lodewijk en Zoon 
Tuinontwerp-aanleg-onderhoud 
sinds 1935. 
Enschede, tel.: 053-761987. 

Lid. N.H.G. 
Rijks-erkend. 

SPECIALITEITEN RESTAURANTeA 

"Het Kasteel van A hoon" , . 
à la carte Restaurant , . • 

•·. il 
Tevens zalen voor recepties, diners, . ~ ! : . 
vergaderingen etc. ·' ~ - ' · .-

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. 101890)8896- 8884 
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In Vrijheid en Democratie van 21 september jl. heeft Gerlof 
Boosman als campagneleider in zijn artikel o.a. een analyse 
gegeven van het op 8 september jl. verkregen resultaat. 
Het lijkt zinvol hieraan nog enkele gegevens toe te voegen 
zodat het beeld van 8 september wellicht nog scherpere 
contouren krijgt. 
In onderstaande tabel i) wordt aangegeven hoe de 
verhoudingen zich op 8 september hebben ontwikkeld 
tussen het Nederlandse kiezersbestand, het VVD-
kiezersbestand en het VVD-ledenbestand. 

in 1982 
(een voorlopige 
analyse van een 
buitengewoon 
succes) 

Nu al weer jaren geleden heeft Frits Korthals Altes (toen in 
zijn functie van algemeen secretaris) het initiatief genomen 
om op de dag der verkiezing een peiling van het 
ledenbestand te laten houden. 
Met deze gegevens is het mogelijk situaties vast te stellen en 
verdere ontwikkelingen te signaleren. 
Allereerst kan de verhouding VVD-kiezers/VVD-leden in 
een zgn. organisatiegraad worden vastgelegd. Deze 
organisatiegraad geeft dan aan hoe groot het percentage 
leden is in verhouding tot het aantal kiezers. Als voorbeeld 

Verhouding Nederlandse kiezers/VVD-kiezers/VVD-leden- 8 september 1982 

Kamercentrale geldige %verdeling opkomst% aantal VVD- %verdeling ledental %ver- %stijging organisatie-
stemmen geldige 1982 kiezers VVD- 8-9-1982 deling ledental graadper 
per stemmen kiezers leden- 1/1-8/9 8-9-1982 
rijkski es- bestand 
kring 

A. 's-Hertogenbosch 669.318 8,13 

} 
140.449 7,39 5.295 5,23 13,29 3,77 

77,9 
B. Tilburg 476.649 5,79 115.450 6,08 4.759 4,70 9,58 4,12 
C. Gelderland 562.723 6,84 l 137.656 7,26 7.951 7,85 9,19 5,78 

(Arnh.) 
86,1 

D. Gelderland 491.150 5,97 J 98.733 5,20 4.888 4,82 9,30 4,95 
(Nijm.) 

E. Rotterdam 303.170 3,68 

l 
51.065 2,69 2.462 2,43 5,62 4,82 

F. 's-Gravenhage 247.472 3,01 68.967 3,63 4.798 4,74 4,65 6,96 
79,2 

G. Leiden 568.235 6,91 166.663 8,77 10.174 10,04 7,26 6,10 
H. Dordrecht 658.411 8,00 160.159 8,43 8.573 8,46 8,73 5,35 
I. Amsterdam 376.761 4,58 } 75.298 3,96 2.495 2,46 10,40 3,31 
J. DenHelder 463.486 5,63 79,3 130.819 6,89 5.628 5,56 7,80 4,30 
K. Haarlem 489.340 5,95 155.392 8,18 8.410 8,30 8,14 5,41 
L. Zeeland 206.081 2,50 82,0 47.905 2,52 2.710 2,67 9,94 5,66 
M. Utrecht 537.263 6,53 82,1 148.210 7,80 9.212 9,09 10,65 6,22 
N. Friesland 365.545 4,44 87,5 64.403 3,39 4.221 4,17 14,39 6,55 
0. Overijssel 631.412 7,67 87,9 115.569 6,08 6.617 6,53 13,19 5,73 
P. Groningen 346.512 4,22 84,0 58.485 3,08 4,701 4,64 7,13 8,04 
Q. Drenthe 263.813 3,21 87,0 57.626 3,03 4.403 4,35 5,49 7,64 
R. Limburg 571.241 6,94 73,4 106.497 5,62 3.776 3,73 10,44 3,55 
S. algem. secret. 236 0,23 14,01 

8.228.582 100,00 gem. 80,57 1.899.346 100,00 I 01.309 100,00 9,14 gem. 5,33 
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de kamercentrale (rijkskieskring) Tilburg: 4,12% van de 
kiezers in dat gebied is lid. In Groningen is dit percentage 
8,04. Zou dit zelfde percentage in Tilburg zijn verkregen, 
dan had het ledenbestand van Tilburg niet 4. 7 59 moeten 
bedragen maar 9.282. 
De landelijke organisatiegraad bedraagt thans 5,33. Was in 
1981 6,07. Deze daling wordt veroorzaakt door het 
achterblijven van het aantalleden bij het aantal VVD
kiezers. Cijfermatig is, als wederom een percentage zou 
worden bereikt van 6,07, dus een stijging van het 
ledenbestand van 101.309 naar 115.290 te verwachten, een 
toenamevan 13.98lleden. 
Uit de tabel blijkt dan ook dat die toename vooral moet 
worden gevonden in de rijkskieskringen 's-Hertogenbosch, 
Tilburg en Maastricht, omdat in die rijkskieskringen een 
zeer groot kiezersbestand is, nl. 20,85 %van het totale 
Nederlandse kiezerskorps, dat op 8 september ter stembus 
ging. Nog opmerkelijkerwordt dit potentieel aan kiezers 
echter als daarbij ook naar de opkomstcijfers wordt gekeken, 
die juist voor die gebieden in verhouding tot overig 
Nederland zeer laag zijn: resp. 77,9 en 73,4% (landelijk 
80,6). 
Uit de ontwikkeling van het ledenbestand van 1 januari 1982 
-8 september jl. kwamen ook enkele opmerkelijke feiten 
naar voren. In Friesland nam- in vergelijking met de rest
het ledental met het grootste percentage toe, nl. 14,39 %. Dit 
werd vooral bereikt nadat in Friesland bekend was geworden 
dat Hans Wiegel daar Commissaris van de Koningin zou 
worden. Verder valt stevige groei waar te nemen in de tot 
voor kort overwegend CDA-gebieden: Nederland bezuiden 
de grote rivieren, de rijkskieskring Nijmegen en wat 
Overijssel betreft vooral Twente. 
Het waarom van de hoge scores in de rijkskieskringen 
Utrecht en Amsterdam (van resp. 10,65 en 10,40 %) 
onttrekt zich- voorlopig- aan de waarneming; wel is dit voor 
Amsterdam des te opmerkelijker nu ook daar de 
organisatiegraad zeer laag is geworden, nl. 3,31 %(het 
laagste percentage van alle kieskringen!), zodat ook nog eens 
sprake is van een forse groei van het kiezers bestand. Dit ook 
weer met de kanttekening dat de opkomst van de kiezers in 
Amsterdamslechts 72,8 %was(in 1981 nog 80,3 %). 

Elan 

Het is al weer 10 jaar geleden dat in november 1972 een 
tussentijdse Tweede-Kamerverkiezing werd gehouden 
(noodzakelijk door de val van het kabinet-Biesheuvel). In de 
campagne van die dagen voerden twee personen de partij 
aan: Haya van Someren en Hans Wiegel, de laatste als 
lijstaanvoerder. Met een geweldig élan wisten beiden de 
partij in de Tweede Kamer van 16 naar 22 zetels te tillen. 
Een enorm succes! Vooral omdat éénjaar tevoren de partij 
nog van 1 7 naar 16 zetels was teruggevallen. De procentuele 
stijging bedroeg in 1972 3 7,5 %. Dit record is 10 jaar 
onaangetast gebleven. Thans is het record dan echter toch 

Wim van den Berg 
algemeen secretaris 

gebroken: de stijging is nl. 38,5 %. Ook nu, zonder overigens 
de vele anderen tekort te doen, onder leiding van een 
dynamisch duo: Ed Nijpels en Jan Kamminga. 
Vroeger werd nog wel eens gezegd: "Adeldom verplicht". 
Als de ontwikkeling van de jaren zeventig wordt voortgezet, 
moet over vier jaar (net als in 1977) aan een procentuele 
stijging van 27,3 worden gedacht, dus dan 9 zetels meer. 
Een cijfermatige voorspelling houdt echter nog geen 
rekening met de realiteit van alledag. Zeer bepalend zal 
daarbij zijn of o.a. de tendens doorzet dat nog weer minder 
kiezers ter stem bus gaan (overigens geen gelukkige 
ontwikkeling). 
Uit de onderzoekingen van o.a. In tomart 2) blijkt dat vooral 
spijtstemmers van de PvdA en het CDA zijn thuis gebleven, 
d.w.z. een belangrijk deel van de bijna 20 %niet 
uitgebrachte stemmen. Van deze totaal1.984.435 niet
stemmers bevindt zich ook weer circa 20 %van het bestand 
van hen die op 8 september dus niet naar de stembus zijn 
gegaan in de zuidelijke rijkskieskringen, nl. 
's-Hertogenbosch, Tilburg en Maastricht. Ook over 4 jaar
of zoveel te eerder- zal de slag om het zuiden voor alle 
politieke partijen, dus ook voor de VVD, weer uitermate 
belangrijk zijn. Èn vanwege de huidige niet-stemmers èn 
vanwege het feit dat zoveel kiezers in het zuiden wonen. 
Bij het overzicht van de behaalde voorkeurstemmen 1982 3) 
vallen twee tendensen nadrukkelijk te constateren: 

1. een groot aantal voorkeurstemmen is uitgebracht op de 
vrouwelijke kandidaten; 

2. in het zuiden wordt een groot aantal voorkeurstemmen 
uitgebracht op voor dat gebied duidelijk herkenbare 
kandidaten 4). 

Deze tendensen zijn overigens een bevestiging van een reeds 
jarenlang voorkomend kiezers gedrag. 
Ook veel "zuidelijke" kandidaten die niet in de 
gepubliceerde lijst zijn opgenomen, hebben een relatief 
groot aantal voorkeurstemmen verkregen. In totaal werden 
op de VVD-lijsten 106.986 voorkeurstemmen uitgebracht of 
5,63 %van het aantal op de VVD uitgebrachte stemmen (in 
1981 bedroeg dit percentage 7 ,97), een daling dus. Wellicht 
heeft het feit dat Ed Nijpels uit het zuiden afkomstig is 
mede met die daling te maken. Kandideren en kiezen blijft 
dus ook voor de VVdeen zaak" van aanhoudende zorg". 

Noten: 
') mede op basis van gegevens, ontleend 
aan de officiële uitslagen van het ANP 
2) In tomart BV, verkiezingsonderzoek 
Tweede Kamer 8 september 1982 
l) Vrijheid en Democratie nr. 1272 van 
5 oktober 1982 
4) Nederlandse Staatscourant nr. 180 van 
20 september 1982, supplement 
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collegevorming ... 
om wakker van te liggen 

Johan W. Remkes 
4 jaar fractievoorzitter 

VVD-Groningen 
thans lidvan CS-Groningen 

Na het overzicht van de gang 
van zaken bij de vorming van 
het AmsterdamseenHaagse 
wethouderscollege, is dit 
keer de beurt aan Groningen 
en Maast richt. Hierbij hun 
(martel) gangover het 
glibberig onderhandelings
pad naar de (on) macht. 

R.D. 

De collegevorming in 
stad en provincie 
Groningen 

Zowel in de provincie, als in de stad 
Groningen doet zich de situatie voor dat 
de partijen, die vaak ingedeeld worden 
ter linkerzijde voor het politieke 
spectrum, ook nu nog over een 
meerderheid van de zetels in de Staten 
en de Raad beschikken, zij het dat die 
meerderheid uiterst miniem is. 

Juist in die politieke verhoudingen is het 
uiterst moeilijk om het uitgangspunt 
van de VVD, de vorming van een 
programcollege op brede basis, in de 
praktijk te realiseren. 

Immers, de PvdA houdt er ten aanzien 
van de collegevorming totaal andere 
opvattingen op na. Ook al ging de 
voorkeur van de PvdA in Groningen niet 
(meer) uit naar eenzijdige 
samengestelde linkse 
meerderheidscolleges, machtspolitiek 
gesproken bleef deze variant tot de 
politieke mogelijkheden behoren. 
Onder die politieke omstandigheden is 
het gevaar erg groot dat CDA en VVD 
tegen elkaar uitgespeeld worden. In 
stad en provincie Groningen hanteerde 
de PvdA een variant op de bekende 
"lood om oud ijzer" theorie van het 
CDA, waar het gaat om de vraag, 
samenwerking met CDA of VVD. 
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Afspraken met het CDA? 

Om dit gevaar te keren heeft de VVD 
in de Staten geprobeerd direct na de 
verkiezingen met het CDA afspraken 
te maken. 
De Groninger christen-democraten 
beoordeelden dit echter als 
blokvorming en wensten die afspraken 
met de VVD niet te maken. 
Ook vóór de verkiezingen had het CDA 
al blijk gegeven geen al te grote 
boodschap aan de VVD te hebben. 
Uit die opstelling hebben wij in de 
provincie onze conclusies getrokken en 
toen gekozen voor een geheel 
zelfstandige koers bij de 
collegevorming. Toen de PvdA de 
VVD op een gegeven ogenblik dan ook 
uitnodigde om tot onderhandelingen 
over een college PvdA-VVD-D'66 te 
komen zijn wij uiteindelijk over onze 
bezwaren heengestapt en hebben die 
uitnodiging aanvaard. Het risico, dat 
er bij weigeringuiteindelijk een college 
zonder de VVD gevormd zou worden, 
was ons te groot. 
Op 2juni hebben de Staten van 
Groningen een college gekozen, 
bestaande uit gedeputeerden van 
PvdA, VVD en D'66. Het CDA was 
door eigen toedoen uit de boot 
gevallen. 

Contract 

Ook gemeentelijk had een college, 
bestaande uit PvdA, CDA en VVD, 
onze duidelijke voorkeur, zeker na het 
1 0-jarige bewind van een links 
meerderheidscollege. 
De PvdA had voor de verkiezingen 
geen voorkeur uitgesproken, zij het dat 
een goed luisteraar een lichte voorkeur 
voor het CDA kon, bespeuren. De 
argumenten in de wandelgangen 
waren: het CDA neemt genoegen met 
lichtere portefeuilles en is politiek 
inschikkelijker dan de VVD. 

Direct na de verkiezingen nam de VVD 
contact op met het CDA om over de 
collegevorming afspraken te maken. 



Het CDA in de gemeente was door 
provinciale ervaringen wijs geworden. 
De informele afspraken van voor de 
verkiezingen werden na de 
verkiezingen formeel bezegeld. Voor 
zover na te gaan, waren de resultaten 
uniek voor ons land. 
De afspraken werden ondubbelzinnig 
in contractvorm zwart op wit 
vastgelegd en door de beide 
onderhandelingsdelegaties ondertekend. 
Kernpunt van dit contract was de 
passage: 
"Noch de VVD-fractie, noch de CDA
fractie zullen deelnemen aan een 
college, indien niet tevens ook de 
andere partij aan dat College 
deelneemt, tenzij die andere partij zich 
uit vrije wil terugtrekt." 
Een afspraak die aan puidelijkheid 
niets te wensen overliet. 

Gedraaiengezwaai 

Nadat de PvdA in een eerste ronde 
oriënterende gesprekken voerde met 
alle fracties, werden uiteindelijk CDA, 
D'66 en PPR uitgenodigd om verder te 
praten over de vorming van een college 
vanBenW. 
Zoals op grond van het gesloten 
contract ook verwacht mocht worden, 
weigerde het CDA in eerste instantie 
op die uitnodiging in te gaan. Daarna 
begon echter een uiterst mistig 
schimmenspel. Over en weer werd een 
eindeloze reeks brieven geschreven. 
Gaandeweg de procedure begonnen 
aan de horizon o0k wat christen
democratische wolkjes zichtbaar te 
worden. Men begon steeds meer 
pogingen te doen onder de afspraken 
uit te komen. 
Via veel gedraai en ge zwaai vroeg het 
CDA de VVD uiteindelijk ontheffing 
van de gemaakte overeenkomst en de 
vrijheid om zonder de VVD 
onderhandelingen te openen met de 
PvdA. 
Voor de VVD had men een aardige 
lolly bedacht. Het CDA zou 
regelmatig terugkoppelen naar de 
VVD en de VVD zou eigen 
programpunten via het CDA in de 

onderhandelingen in kunnen brengen 
en later ook via de CDA-wethouders 
invloed op het beleid uit kunnen 
oefenen. 
Dat de VVD-fractie niet op dit voorstel 
inging en dit doekje voor het bloeden 
van de hand wees, mag voor zichzelf 
spreken. 
Dit oneerbaar voorstel is ook ongeveer 
te vergelijken met een situatie, waarbij 
de wettelijke huwelijkspartner 
permanent bij iemand anders in zou 
trekken, terwijl de eigen wederhelft zo 
af en toe ook nog even langs mag 
komen om voor wat afwisseling te 
zorgen. 

In de laatste fase van de formatie 
groeiden de CDA-wolkjes alras aan tot 
onweerswolken van formaat. De 
laatste week voor de wethouders
verkiezingen barstte de bui los. Toen 
kwam de CDA-aap uit de PvdA-mouw. 

Vrijdag, 3 september, ontving de VVD
fractie een briefvan het CDA, waarin 
het contract eenzijdig werd opgezegd. 
De contractbreukdoor het CDA was 
een politiek feit. Men was door de 
knieën gegaan voor de socialistische 
blufpoker, waarbij voortdurend 
gedreigd werd met de vorming van een 
links meerderheidscollege, terwijl dit 
feitelijk politiek bijna een 
onmogelijkheid was. 

Vingers natellen 

Bij de verkiezing van het college op 7 
september heeft Nel Siertsema, de 
nieuwe fractievoorzitter van de VVD, 
haar vingers van de rechterhand 
nageteld. Zij kwam niet verder dan 
vier: het resultaat van "keiharde" 
(citaat CDA-fractievoorzitter) 
afspraken met het CDA. 
De (( rvaring heeft ons in ieder geval 
geleerd, dat als het al lukt afspraken 
met het CDA te maken, dat het CDA 
niet te beroerd is om deze ook weer met 
het grootste gemak te breken. De 
ervaring heeft mij ook geleerd dat de 
zelfstandige koers van de VVD in de 
provincie toch zo gek nog niet was. 

De verkiezingsuitslag op 2 juni jl. 
duidde in Maastricht maar naar één 
richting: voor het eerst in de 
geschiedenis kon er een drie-partijen 
college komen in de verhouding 3-2-1 
van respectievelijk CDA, PvdA en 
VVD. 
De eerste fase der onderhandelingen 
had uitsluitend betrekking op het 
beleidsprogramma en dit leverde voor 
ons weinig problemen op. De 
onderhandelingen werden geleid door 
de grootste fractie, met wie wij op 
programmatisch gebied niet op 
onoverkomelijke geschilpunten 
stuitten. 
Na de vakantie-periode kwam de 
invulling van het college op tafel. Hier 
echter kwamen de problemen pas goed 
te voorschijn. In gesprekken met het 
CDA-onderhandelingsteam werden 
aan ons voorwaarden gesteld, waarmee 
wij ons niet konden verenigen, zodat 
wij ons gedwongen zagen hierop 
negatief te reageren, hetgeen- zoals al 
spoedig bleek- voor het CDA 
voldoende was om ons als "afgehaakt" 
te kwalificeren. Hierop kwam het 
CDA binnen zeer korte termijn met de 
PvdA tot overeenstemming, zodat 
binnen enkele dagen de dagbladen 
konden melden, dat er een nieuw 
college was gevormd met de 
samenstelling 4-2 bestaande uit CDA 
en PvdA. Ook de namen der nieuwe 
wethouders, alsmede de hun 
toegedachte portefeuilles werden 
gepubliceerd. 
Over deze ontwikkelingen waren wij 
bijzonder verontwaardigd: hier waren 
onduidelijkheden genegeerd en/ of 
verschillend geïnterpreteerd, terwijl 
niet alle partijen vim elkaars 
onderhandelingsresultaten op de 
hoogte bleken te zijn geweest. Dit 
legden wij neer in een brief, die zowel 
naar het CD A als naar de PvdA werd· 
gezonden. 
Hierop reageerde de PvdA positief 
door ons uit te nodigen voor een 
gesprek, waarin wij onze zienswijze 
nogmaals konden uiteen zetten, 



hetgeen tenslotte leidde tot een 
overeenkomst tussen PvdA en VVD, 
waarbij werd besloten, dat men over en 
weer vastlegde alsnog met geen andere 
college-vorm akkoord te gaan dan de in 
eerste opzet door alle partijen 
onderschreven samenstelling 3-2-1. 
Uiteraard was dit voor het CDA een 
moeilijke situatie: die partij immers 
moest nu een kandidaat "inleveren", 
hetgeen niet alleen politiek moeilijk 
lag, maar tevens in het persoonlijke 
vlak in de eerste plaats voor degene, die 
het zou treffen, een pijnlijke situatie 
zou opleveren. 
De kranten vermeldden dan ook niet 
onterecht, dat de onderhandelingen 
muurvast zaten. Te elfder ure vond een 
gesprek plaats van de burgemeester 
met de drie onderhandelingsleiders, 
maar ook hierna scheidden wij zonder 
tot elkaar te zijn gekomen. Niemand 
leek maar een duimbreed van het 
ingenomen standpunt te willen wijken. 
Inmiddels scheidde ons nog één dag 
van de wethoudersverkiezing. Die 
avond vond de doorbraak plaats. Het 

Nel/a Lázár-Schilthuis 
wethouderteM aastricht 

! i : ! 
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CDA organiseerde een persconferentie 
in aanwezigheid van PvdA en VVD en 
maakte bekend, dat het nieuwe college 
zou gaan bestaan uit 3 CDA, 2 PvdA en 
1 VVD-wethouder: het stadsbelang 
werd boven het partijbelang gesteld en 
men wilde in de ongetwijfeld moeilijke 
tijden, die voor ons liggen bij voorkeur 
aan het werk met een eensgezind 
college. 
Aldus werd- zeer in het kort 
samengevat- door een hechte 
samenwerking tussen twee politieke 
partijen, die elkaar programmatisch op 
geen enkele wijze hebben trachten te 
beïnvloeden of vastleggen, eeiNl,kkoord 
gesloten en een doel bereikt. Hierna 
had elk de handen weer volkomen vrij 
om de eigen poitieke lijn te volgen. 
De VVD heeft nu voor het eerst in de 
geschiedenis van Maastricht een 
wethouder kunnen leveren. De 
portefeuille omvat onderwijs, cultuur, 
volwasseneneducatie en 
emancipatiebeleid. Dat die wethouder 
dan ook nog een vrouw is, is bovendien 
een nieuwtje . . . • 

Touwtrekken 
Hier niet om de macht maar voor het 
goede doel. Zichtbare inspanning bij 
Ed Nijpels, Erica Terpst ra en Dien 
Cornelissen. De partner, de Stichting 
Nederlandse Gehandicaptenraad, 
won. FotoMeyer 



Bijeenkomst 
Vormings-en 
Scholingsfunctionaris
sen 27 november in het 
Jaarbeurscongrescen
trum teUtrecht 

Na de enorme verkiezings
overwinning van september en 
de groei van het aantalleden 
moeten we nu proberen onze 
nieuwe positie te versterken en 
verderuit te bouwen. 
Veel VVD-leden willen iets doen 
binnen de partij en er is een 
enorme behoefte aan nieuw 
kader! 
Er ligt dus nu een enorme taak 
voor de vormings-en 
scholingsfunctionarissen. 
Het is daarom misschien extra 
Jeukom eens wat ervaringen uit 
te wisselen en te luisteren naar 
allerlei sprekers die thuis zijn op 
dit terrein. Kom dan zaterdag 27 
november a.s. naar Utrecht. het 
Jaarbeursgebouw. De toegang is 
gratis; lunch en koffie 
inbegrepen. 
Op die dag wordt ook het nieuwe 
jaarprogramma gepubliceerd; 
met een nieuwe vormgeving. 
Het motto voor het volgend jaar 
is: meer cursussen; dichterbij 
huis en goedkoper. 
Bent u vormings-en 
scholingsfunctionaris in 
afdeling, ondercentrale of 
kamercentrale en u wilt komen 
op 27 november, bel dan even op 
naar de Koninginnegracht 070-
614121. 

• 

Najaarsconferentie Lunteren: 
Meer vrije tijd dan werk 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 
november aanstaande vindt in 
Lunteren hetjaarlijkse congres van de 
"Vrouwen inde VVD" plaats. Met de 
blik op de nabije toekomst gericht is 
gekozen voor het thema "Meer vrije 
tijd dan werk", een actueel gegeven 
gezien in het licht van steeds 
verdergaande automatisering. Het ligt 
in de bedoeling dat de congresgangers 
aan de hand van lezingen stellingen 
formuleren als discussiemateriaal voor 

de vrouwengroepen in het land. Aan 
het eind van de landelijke 
discussieronde zal het onderwerp 
worden af gesloten met een landdag, 
welke medio april1983 is gepland. 
Ten behoeve van de organisatie worden 
de deelnemers verzocht zich zo spoedig 
mogelijk op te geven, waarvoor 
bijgaand deelnameformulier. Een 
volledig programma met vermelding 
van sprekers verschijnt in" Vrijheid en 
Democratie" van 19 oktober a.s. 

Najaarsconferentie Lunteren, 19 en 20 november 1982 
"Meer vrije tijd dan werk" 
Deze strook zenden aan het Secretariaat "Vrouwen in de VVD", 
Koninginnegracht 57, 2514 AE 's-Gravenhage. 

Ondergetekende, 

naam: 

adres:~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~-

postcode: woonplaats:~~~-~~~~---

geeft zich op als deelnemer voor de Najaarsconferentie te Lunteren. 
Gehele congres f 97,50 
vrijdagavond + diner - 45,-
vrijdagavond vanaf 19.30 uur - 10,-
zaterdag +lunch - 40,-

(doorhalen wat niet 
van toepassing is) 

I.v.m. plaatsgebrek zullen veel congresgangers een kamer moeten delen. Uw eventuele 
voorkeur voor een kamergenote kunt u hieronder aangeven: 

naam=-~~-~~-~~-~~--~--~--~~-~~~ 

adres=-~~-~~~--~-~~~~--~~-~--~---

woonplaats:~-~~---~--~--~-~-~~---~~~~-

Wij verzoeken u het versch~ldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
51.03.35.586 van de ABN-bank, t.n.v. Stichting Organisatie" Vrouwen in de VVD", 
p 1 a Stadhouderslaan.3, 4461 TT Goes. Gironummer van de bank: 46882. 

Handtekening: 

15a 



Anderhalfjaar nadat je bij de vorige • Woensdag 8 september 
Kamerverkiezingen nét uit de boot bent 
gevallen, kom je wél in het parlement. Je Ondanks de vroegeverkiezingsdatum 
stapt van de ene wereld in de andere. Ook al en de korte verkiezingscampagne heeft 
wist je, zoals in dit geval Frans Weisglas, vrij het naar mijn gevoel toen nog lang 

geduurd totdat deze dag aanbrak. 
veel van het Kamergebeuren af Je was Gewapend met drie oproepkaarten ga 
ambtenaar . .. je mocht eraan "ruiken" vanaf ik 's ochtends vroeg naar het 
de ambtenarenloge. En dan opeens . .. na een stembureau, in een oude Rotterdamse 

h 
school bij ons om de hoek. Het is een 

heel intensieve campagne is het toe zover. wat onbescheiden actie om op de twee 
We vroegen drs. F. W. Weisglas naar zijn stembiljetten van vrienden uit het 
ervaringen die eerste dagen. Zijn impressies buitenland het vakje voor mijn eigen 

d I k naam rood te maken. 
. . waren van een dus ani ge journa is tie e Zelf stem ik op een vrouw op onze lijst, 

kwaliteit dat de redactie het artikel op geen dieikgoedenaardigvinden waarvan >: 
·· enkele wijze heeft willen bekorten. Zij maakt ikhoopdatzeindekamerkomt. Dan .... 
· · slechts één kanttekening: het Kamerwerk is naar Den Haag voor de .·.·.· 
... (waarschijnlijk) laatste kantoordag op :::::: 
.·. keihard werk, maar tijdens een (in)formatie het Ministerie van Buitenlandse :::::;: 
·.· ligt het merendeels stil. Dat beeld van het Zaken, een vreemd idee. Lunch bij de 
'( zwoegende Kamerlid houdt u in petto als er Italiaan met mijn twee beste vrienden 

ij\j straks een kabinet is. Over het ~i~dhs~a~~~~~t;~!~;~~;:~o~~e:~~ettige 
:::: Kamerlidmaatschap wordt meestal te onrustige dag. We zetten een 

::i,:::_.=:=:.:=·=i .. :· ;:::~~::~~~'P~:dga~:~r~l~~~:~;;~~gn t~;n, ;eer~~=~~~~~~t~fa~~~a~~bij ik me toch 
J maar wat bescheiden opstel met 32 

:.=: blijft voor het gezin en privacy. zetels voor de VVD, zij- beiden lid van ~.t.t.: 
de PvdA- komen tot 35 en 36, zodat ik .. , 

~ . 
~ -tot mijn dubbele vreugde- ze ~ 
[ R. D. binnenkort weer voor de lunch kan ~ 

~ m 
~ 16 ~~ 

~3~~ 



uitnodigen. Aan het eind van de 
middag gaan N ynke en ik eerst naar 
een borrel in Leiden van een collega
arts van haar die op iets zeer 
ingewikkelds gepromoveerd is. Het is 
prachtig weer, er staat een draaiorgel 
voor de deur op de mooie Leidse 
gracht: Holland is mooi. Dan, na een 
snelle Chinees, op naar het Casino in 
Den Bosch. Door de autoradio horen 
we de eerste verkiezingsuitslagen en 
prognoses. Het is nog spannend of 
CDA of PvdA de grootste zal worden, 
maar één ding is duidelijk: de VVD 
heeft het fantastisch gedaan en dat 
betekent ook dat ik daar achter het 
stuur tussen Leiden en Den Bosch van 
ambtenaar tot kamerlid wordt 
getransformeerd, een speciaal gevoel. 
In het Casino aangekomen, zien we nog 
net hoe Ed op de schouders wordt 
genomen en met een zeer gulle lach 
bloemen de zaal in werpt, maar dan 
moet iedereen eruit: bomalarm. Wat 
een rotstreek om op die manier ons 
feest te verpesten. Allaten velen zich 
niet uit het veld slaan en verplaatst de 
viering zich naar de cafés in Den 
Bosch. Het is een prachtig moment als 
doorkomt dat we 36 zetels hebben en 
Rob in Linschoten zich beduusd staat 
te realiseren dat hij nu ook kamerlid is. 
Ik ken dat gevoel van op de rand staan 
van de vorige keer, maar toen sloeg de 
balans naar de andere kant om. Als we 
tegen twaalven de zaal weer in mogen, 
zijn daar veeljongeren die het nodig 
vinden de verschijning van Den Uyl en 
Terlouw op het TV-scherm met boe
geroep te beantwoorden; een ergerlijke 
vertoning waar Jan Karurninga 
gelukkig zijn misnoegen over laat 
horen. Door het bomalarm en dit boe
geroep rijden we ondanks de 
fantastische uitslag met een beetje 
katterig gevoel naar huis, maar daar 
drinken we nog gezellig wat en worden 
om half twee 's nachts verblijd met een 
felicitatie-telefoontje uit New-York 
van onze goede vriendin, Margot; die is 
er wel heel snel bij. 

• Donderdag 9 september 

Om zeven uur alweer gewekt door een 

telegrambesteller, zodat ik met eenwat 
slaperig hoofd de trein naar Den Haag 
instap. De afgelopen vijf jaar heb ik 
honderden keren in deze trein gezeten, 
maar vanochtend voel ik me anders dan 
anders, bewust van alle veranderingen 
die nu gaan komen. 
Na gauw wat taartjes op het Ministerie 
te hebben gebracht, ga ik naar de 
Ridderzaal waar het congres van de 
Liberale Internationale begint en als 
secretaris van de Nederlandse afdeling 
wil ik daar- ondanks mijn nog wat in 
verkiezingsroes verkerende hoofd
zijn, al heb ik in het begin meer 
aandacht voor de ochtendkranten dan 
voor het congres. Om half een mijn 
eerste fractievergadering. De tien 
nieuwkomers (het zijn er echt veel als 
je ze zo bij elkaar ziet) worden zeer 
hartelijk welkom geheten door de 26 
"ouderen", vinden een bloemetje en 
een welkomstbriefvan Ed op hun 
plaatsen en krijgen, onder veel 
hilariteit, van Ed allen een zeer 
luidruchtige lachzak aangeboden. Hij 
spreekt ons zo streng toe over 
mededelingen aan de pers dat ik zelfs 
in dit betrouwbare partijblad maar 
niets schrijf over de politieke discussie 
die dan volgt; hopelijk ziet u het 
resultaat als dit blad verschijnt en liefst 
nog veel eerder. De vergadering wordt 
besloten met een zeer terecht lang 
applaus voor Ed, nadat K9os Rietkerk 
hem heeft geprezen voor zijn 
fantastische prestatie in de campagne. 

Dan volgt de eerste van een serie 
introductiebijeenkomsten van het 
"oudste lid" Theo Joekes met de tien 
nieuwkomers. Aan het eind van de 
middag naar het Ministerie terug om 
het verzoek om als ambtenaar op non
actief gesteld te worden te schrijven. 

De bevestiging van het eind van elf 
prettige jaren bij B.Z., hetgeen een wat 
weemoedig gevoel geeft. Na de 
campagne 's avonds eindelijk weer 
eens thuis, waar voortdurend de 
telefqon, veel goede vrienden 
feliciteren me; vooral het telefoontje 
van mijn oude baas Jan de Koning doet 
me veel plezier. Tenslotte praat ik wat 
na over de dag met mijn goede 

Rotterdamse vriend en nu collega Benk 
Korthals; we zijn beiden erg blij dat we 
nu echt samen in de kamer zitten. 

• Vrijdag I 0 september 

Als ik in het prachtige herfstweer Den 
Haag binnenloop, krijg ik steeds meer 
het gevoel kamerlid te zijn, al kan ik 
het niet laten nog even langs het 
Ministerie te gaan voordat ik naar het 
Liberale Internationale congres ga. In 
de straten rondom het Ministerie word 
ik tientallen keren door bekenden 
gefeliciteerd, hetgeen een zeer 
feestelijk gevoel geeft. In het congres 
houdt Ed Nijpels een interessante 
toespraak in goed Frans en wordt het 
door Frits Bolkestein geredigeerde 
boek over "modern liberalism" ten 
doop gehouden; nuttige leesstofvoor 
een nieuw VVD-kamerlid! Dan naar de 
reünistenavond op mijn oude 
studenten-sociëteit in Rotterdam; als 
iedereen die me daar een glas bier 
vraagt omdat hij op mij gestemd heeft, 
dat echt heeft gedaan, had ik meer 
voorkeurstemmen dan Jan Ni co 
Schol ten! Tenslotte naar het mooie 
Kurhaus waar Jan Karurninga 
gastheer is voor de congresdeelnemers; 
kamerleden maken veel kilometers. 

• Zaterdag IJ september 

De laatste dag van het U-congres. 
Wies je van Scherpenberg wordt 
terecht in de bloemen gezet voor haar 
enorme werk om het allemaal te 
organiseren. Jammer genoeg wordt er 
verdeeld gestemd over de kernwapen
resoluties. De VVD is tegen en ik ben 
het daar hartgrondig mee eens want 
zaken als "non-first use verklaring" en 
"bevriezing van kernwapens" klinken 
aardig, maar zul en de wereld zeker niet 
veiliger maken. 's Avonds eten Nynke 
en ik met goede vrienden in de 
Bistroquet; voorlopig wordt daar nog 
niet met de VVD geformeerd, want 
eerst moet Van Kemenade zo nodig 
zijn rituele danspassen met de PvdA 
gaan maken. > 



• Maandag 13 september 
Jammer dat ik hem als kamerlid niet 
meer zal meemaken. • Zaterdag 18 september 

Naar de opening van de leergang Als we 's ochtends wat uitslapen, 
Buitenlandse Betrekkingen (die ik • Donderdag 16 september worden we gewekt door een stuk of 
indertijd als diplomaat ook zelf heb zeven enorme dreunen bij de voordeur. 
gevolgd), waar Van Agt een zeer De dag van de beëdiging. Het blijkt de zaterdagpost te zijn met 
duidelijk verhaal over het vrede- en 's Ochtends fractie over de vele dikke enveloppen met 
veiligheidsbeleid houdt dat nog eens kabinetsformatie. Ik begin me er al iets kamerstukken: "aan het lid van de 
bevestigd dat CDA en VVD samen meer op mijn gemak te voelen, al kost 't Tweede Kamer der Staten-Generaal 
moeten gaan regeren. Als ik achteraf nog moeite me te realiseren dat ik daar F. W. Weisglas". Het kamerlid draait 
met hem spreek, verbergt hij niet dat echt als fractielid zit. We zijn het zich toch nog maar even om. 
hij dat laatste ook vindt. Al ziet hij nog allemaal eens met Ed dat hij niet mee 
de nodige problemen voor het zover is. moet doen met de poppenkast van Van 
's Avonds eindelijk eens gewoon rustig Kemenade, omdat het op dit moment • Maandag 20 september 
thuis, waar ik naar een hele domme, 
maar zeer ontspannen film op de t.v. 

geen zin heeft en ongeloofwaardig is 

kijk. 
over een PvdA-VVD kabinet te gaan 's Middags fractievergadering over de 
praten. Aan het begin van de middag miljoenennota. Het economisch beeld 
staat het Binnenhof al mudvol met dat daaruit naar voren komt, is wel zeer 

• Dinsdag 14september demonstranten tegen racisme en droevig. Vorigjaar 690.000 werklozen 
fascisme in Nederland, in verband met en een financieringstekort van I 0,8 %. 

Een dag met klusjes, horend bij het 
de komst van Janmaat in de kamer. Er zal nu echt snel een daadkrachtig 

kamerlidmaatschap: naar het 
Om drie uur begint de beëdiging. Het 

kabinet moeten komen, alleen al om 

Stadhuis, naar Binnenlandse Zaken dat laatste getal drastisch terug te 

om de geloofsbrief op te halen, naar de 
is een bijzonder moment als ik voor 't brengen in de komende jaren. 

griffie van de kamer om die weer in te 
eerst, naast Joris Voorhoeve en Jan 
Kees Wiebenga in het groene bankje Ik loop als kamerlid nog behoorlijk 

leveren, foto's laten maken, pasje 
zit. Alle 150 kamerleden leggen in drie onzeker rond in de kamer. Als 

halen. delen de eed of belofte af. Nu ben ik ambtenaar was ik hier al tientallen 
dus kamerlid; gelukkig voel ik me niet malen en dan voelde ik me zeer op mijn 

• Woensdag 15 september anders dan een uur geleden, al hesefik gemak, maar als lid is het echt wennen 
heel goed dat mijn leven vanaf nu flink aan alles. 

Een kennismakingsbezoek met de tien 
zal veranderen. Met mijn collega's 

nieuwkomers aan kamervoorzitter Korthals en Wiebeng~ en met Nynke, 

Dolman. In een dergelijk gesprek is hij Sandra en V alti drinken we wat bij de • Dinsdag 21 september 

net zo snel, geestig en slim als in de 
oude, vertrouwde Posthoorn. De 

voorzittersstoel. bitterballen smaken vandaag toch wel Prinsjesdag. 
Dolman onderstreept het belang van extra lekker. N ynke en ik moeten lachen als we met 

.. 
een snelle kabinetsformatie. Aan ons ons kleine Renaultje langs alle 
zal het niet liggen, maar de eerste 

• Vrijdag 17 september 
politieafzettingen mogen rijden en een 

ontwikkelingen zijn niet hoopvol. Dan hele jonge agent soms zelfs aarzelend 
met zijn tienen weer naar het "klasje salueert. Het is een speciale 
van Joekes", waar we nuttige zaken Ik ontvang de vijfde belangstellende gewaarwording als kamerlid in de 
over het reglement van orde van de om mijn persoonlijk medewerkster te Ridderzaal te zitten en als de Koningin 
kamer te horen krijgen. Met een worden en besluit al ga~w om met haar, het "leden der Staten-Generaal" 
mengsel van cynisme en enthousiasme Sonia Rishworth, te gaan werken. Niet uitspreekt, besef ik met nog enige 
speelt Joekes onze schoolmeester. Bij makkelijk zo'n keuze. Aan het eind van verbazing dat ze het echt ook tegen mij 
het afscheid van de oude kamerleden de dag mijn af scheidsborrel op het heeft. Aan het eind van de dag met Ie-
zit ik voor het laatst op de Ministerie. Nu is het echt afgelopen; en 2e-kamerfractie, DB en 
ambtenarentribune, waar ik de laatste elf prettige jaren Buitenlandse Zaken fractiemedewerkers een zeer gezellige 
jaren zovele uren heb doorgebracht, liggen nu definitief achter me. borrel bij Wim en Hanneke van 
neerkijkend op de plaats waar ik vanaf Eekelen. We vinden het erg leuk nu op 
morgen zelf zal zitten. Marcus Bakker Gelukkig zal ik vele van mijn vrienden deze manier bij hen te zijn, omdat we 
houdt een steengoede af scheidsspeech en oud-collega's ook in de toekomst nog ze als oud-BZ collega's al zo lang goed 
over de waarde van de democratie. veel blijven zien. kennen. Voor Nynke is het plezierig om 
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op deze manier veel van mijn nieuwe 
collega's te ontmoeten. Het valt me 
iedere keer weer op, ook in de 
fractievergaderingen, hoe goed de 
onderlinge sfeer is in de VVD-fractie. 

• Woensdag 22 september 

Een afscheidsbezoek aan de secretaris
generaal van Buitenlandse Zaken. 

Zeer bemoedigend zegt hij me dat het 
niet makkelijk zal zijn op het ministerie 
terug te komen. Ik stel hem gerust als ik 
zeg dat dat echt voorlopig niet mijn 
bedoeling is en dat ik net kamerlid ben 
en dat wil blijven. 

Door de kabinetsformatie en doordat 
onze werkzaamheden nog moeten 
worden ingedeeld is er nog niet heel 
veel te doen voor de 10 nieuwe 
kamerleden, zodat ik de tijd heb 
allerlei praktische zaken te regelen en 
om rustig wat debatten te volgen vanuit 
het al wat gewoner zittende groene 
bankje. Ik heb nog een lang 
telefoongesprek met onze goede 
vriendin Saskia Stuiveling. Hieraan 
kan je zien hoe grillig de politiek is: 
vorigjaar kwam ik net niet in de kamer 
en werd zij plotseling Staatssecretaris, 
nu ben ik kamerlid en zit zij thuis. 

• 24, 25 en 26 september 

Hebben Nynke en ik een heerlijk 
weekend in de prachtige bossen bij 
Garderen. We rusten lekker uit van alle 
vermoeienissen en spanning van de 
laatste weken en beseffen ons hier goed 
dat er nu een nieuwe periode is 
begonnen, waar we ons allebei op 
verheugen, al weten we dat we elkaar af 
en toe wat te weinig zullen zien. Alles 
verandert weer bijna als ik 
ternauwernood ontsnap aan een wat 
agressief wild zwijn dat ik wil 
fotograferen; zeker geen VVD
aanhanger. 

• Maandag 27 september 

's Ochtends informatie voor alle 
nieuwe kamerleden door verschillende 
functionarissen van de kamer. We 
worden wel overspoeld met feiten en 
wetenswaardigheden. 's Middags naar 
Utrecht, naar de oprichting van het 
studie- en informatiecentrum 
Mensenrechten; kan een nuttig 
instituut worden als ze tenminste niet 
in de fout vervallen selectief te werk te 
gaan. Het is een gekke gewaarwording 
een dergeJijJee bijeenkomst als 
kamerlid bij te wonen en aan de 

discussie mee te doen. Je voelt dat er 
' meer van je wordt verwacht dan als 

ambtenaar het geval was. 
's Avonds houdt Ed Nijpels een zeer 
goede toespraak in Rotterdam, waar 
ik, samen met de andere Rotterdamse 
kamerleden, natuurlijk bij ben. Ed 
deelt tientallen handtekeningen uit, 
maar als voorzitter Wim van der Stek 
met een brede grijns meedeelt dat 
Korthals ert Weisglas ook bereid zijn 
handtekeningen te zetten, is er in 't 
geheel geen belangstelling; het leven 
van een kersvers politicus gaat niet 
steeds over rozen. 

• Dinsdag 28 september 

Al weer fractievergadering. Weer valt 
de goede stemming me op. Het 
mislukken van Van Kemenade en 
daarmee de volgende fase van de 
formatie, met ons erbij, lijkt nu op 
komst, na bijna drie verloren weken. In 
razend tempo komt een groot aantal 
onderwerpen aan de orde, van 
pensioenen voor militairen tot orkesten 
in Groningen en Friesland. Ik begin me 
steeds meer op mijn gemak te voelen in 
de kamer en verheug me steeds meer 
op de tijd die voor me ligt. 's Avonds 
met Nynke naar een gezellige receptie 
bij André Spoor van de NRC, een echt 
Haags gebeuren. 

• Woensdag 29 september 

De lijst met de indeling van de 
fractieleden in de kamercommissies is 
klaar. Dick Dees en de andere leden 
van het VVD-fractiebestuur hebben 
een knap karwei geleverd, want 
iedereen is tevreden. Ik zeer zeker, met 
ontwikkelingssamenwerking, 
handelspolitiek en, geheel naar eigen 
keuze, emancipatie plus een 
plaatsvervangend lidmaatschap van 
buitenlandse zaken. 
's Avonds belt Gerard Wallis de Vries 
met het verzoek of ik lid wil worden van 
het AVRO-bestuur, als opvolger van 
Ed. Ik ben van plan heel weinig 
bijbaantjes te nemen, maar dit doe ik 
graag. Bij de AVRO zit u nu dus goed! 
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• Donderdag 30 september 

's Ochtends o.m. het vragenuurtje in de 
kamer, met vragen over Kalkar en 
Amelisweerd. Dit is een zeer levendig 
moment in de kamerweek, speciaal als 
de leden spontaan extra vragen kunnen 
stellen en de ministers meteen moeten 
anwoorden. Dan commissie 
buitenlandse zaken over Libanon en 
's middags mijn eerste activiteit als lid 
van de commissie voor 
emancipatiebeleid, een grote 
bijeenkomst in het Congresgebouw 
waar de emancipatieraad een 
urgentieprogramma aanbied voor de 
kabinets(in)formateur. Ruud Lubbers 
en ik zijn vrijwel de enige mannen in 
een zaal vol vrouwen. Ik ben ervan 
overtuigd dat emancipatie een zaak 
voor mannen en vrouwen is en daarom 
ben ik blij dat ik, o.m. met Len Rempt, 
in de commissie emancipatie zit. Dan 
een borrel in de fractiekamer met de 
mensen van de diensten in de kamer; 
het is prettig een aantal van hen op 
deze wjjze te leren kennen. 's Avonds 
met Nynke naar een diner bij Louis 
Emmerij, de rector van het Institute 
for Social Studies. Ik heb een heel 
interessant gesprek met de aardige 
ambassadeur van Soedan, over het 
Midden-Oosten. 

• Vrijdag 1 oktober 

Extra fractievergadering. We zijn het 
allemaal eens met Ed dat hij, nu het 
CDA geen VVD-informateur naast een 
CDA-er wil hebben, aan de Koningin 
een VVD-informateur moet adviseren. 
De PvdA schijnt 't daar ook mee eens te 
zijn. Wanneer aan het eind van de dag 
de vice-president van de Raad van 
State als informateur wordt benoemd, 
kunnen we tevreden zijn. De kans dat 
er een VVD-CDA kabinet in zit als dit 
dagboek is gedrukt, is nu een stuk 
groter geworden en dat is tenslotte de 
wens van 26 oude en I 0 alweer niet 
meer piepjonge VVD-kamerleden en 
gelukkig niet alleen van hen. 

• 

Niet alleen mannen praten 
over het "mysterie vrouw". 
Menige vrouw in wat 
genoemd wordt de 
middenleeftijd heeft een 
vertekend beeld van zichzelf. 
Wanneer ze tussen de 
vijfendertig en vijftig jaar is 
heeft ze al zoveel concessies 
aan haar persoonlijkheid 
gedaan dat ze zich afvraagt 
of haar glimlach fouterop 
gepaste vriendelijkheid 
berust of oprecht gemeend is. 
Dr. Lillian Rubin, bekend 
Amerikaans sociologe en 
schrijfster van veelgelezen 
boeken als" Vrouwen van 
zekere leeftijd" en "Pijn en 
moeite", lichtte dit 
onderwerp onlangs toe op een 
bijeenkomst van de 

Amerikaans-N eder/andse 
Club te Rotterdam. In het 
eerstgenoemde boek gaat het 
om vrouwen die zich na vele 
huwelijksjaren-kinderen al 
zelfstandig of de deur uit
geplaatst zien voor een 
nieuwe periode in hun leven, 
waarin het identiteits
probleem een grote rol speelt. 

20 

Dubbelzinnige en tegenstrijdige 
opdrachten en signalen maken een 
meisje vanafhaar prilste jeugd 
haarfijn duidelijk hoe zij zich behoort 
te gedragen. Ze wordt er onbewust op 
getraind zich op bepaalde punten in te 
houden en in de schaduw van een man 
te blijven, welke man dan ook. Als 
meisje moet zij weliswaar haar best 
doen maar oppassen haar broer niet te 
overtreffen. Als jonge vrouw mag ze 
haar doel nastreven maar zonder dat ze 
door teveel succes haar 
huwelijkskansen verspeelt. Ze mag de 
aandacht trekken maar niet te 
nadrukkelijk in het middelpunt van de 
belangstelling staan en later vooral niet 
slimmer en intelligenter zijn dan haar 
man. Ze wordt innerlijk heen en weer 
geslingerd door geestelijke en 
gevoelsmatige verlangens en 
ontwikkelt zich in veel gevallen tot een 
gespleten persoonlijkheid met een 
labiel karakter . 
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Vrouw en moeder 

Als een vrouw zichzelf moet 
omschrijven doet ze dat allereerst in 
haar hoedanigheid van "vrouw-en
moeder-van" zelfs al heeft ze een 
zelfstandige baan. Een vrouw schildert 
zichzelf nu eenmaal niet graag af als 
invloedrijk, sterk en kundig. 
Ze ontleent haar identiteit aan de 
persoonlijke relaties die ze 
onderhoudt. Hoe groter haar 
onafhankelijkheid en máatschappelijk 
succes hoe kleiner haar kansen op een 
huwelijkspartner en een gezin. Bij een 
man ligt dit precies omgekeerd. Hij 
verschaft zich een identiteit via het 
werk dat hij doet en is hij daarin 
geslaagd dan zal hij een goede gooi 
doen op de huwelijksmarkt. Eenmaal 
getrouwd geven veel vrouwen hun werk 
op en willen de meeste mannen niet dat 
ze opnieuw betaald werk gaan doen. 
De angst bestaat dat economische 
onafhankelijkheid van de vrouw het 
machtsevenwicht tussen haar en haar 
man zal verstoren. Het is frappant dat 
vrijwilligerswerk, in 's mans ogen wèl 
genade vindt. Het is iets wat ze doet 
voor het goede doel, voor anderen. 
Een vrouw die een goede positie 
inlevert voor een man brengt een 
onevenredig groot offer dat zij 
gecompenseerd wil zien in een 
gelukkig huwelijks- en gezinsleven. Als 
aan deze verwachtingen niet wordt 
voldaan zullen de reacties met man en 
kinderen ernstig verstoord raken. Veel 
beter zou het zijn als man en vrouw 
beiden enige ambitie en 
zelfstandigheid zouden inleveren ten 
gunste van een evenwichtiger 
onderlinge verhouding. 

Macht 

Het huwelijk plaatst veel vrouwen in 
een positie van machteloosheid. Door 
het overwicht van de man (in geestelijk 
en maatschappelijk opzicht) ligt in 
ieder verzoek een eis en een 
dreigement besloten. De boodschap is 
duidelijk en de vrouw kent de reacties 
van tevoren. Haar veronderstelde 
ondergeschiktheid (niet alleen in 
andermans ogen maar ook in die van 
haarzelf) maakt dat zij haar gedrag 
bijstelt in de richting van het 
verwachtingspatroon. Zo is de cirkel 
rond en maakt zij zichzelf 
medeplichtig aan het optrekken van 
haar eigen "gevangenis". Pogingen om 
zo'n vicieuze cirkel na twintigjaar 
huwelijk te doorbreken kunnen ofwel 
een nieuwe impuls aan het huwelijk 
geven ofwel het einde van de relatie 
betekenen. 
Rubin verklaart de macht in het 
huwelijk en meer in het bijzonder 
geweld van mannen tegen vrouwen 
door te verwijzen naar de vroegste 
levenservaringen van mannen. De 
moeder vertegenwoordigt in het leven 
van haar zoon de belangrijkste rol. 
Voor het kind betekent haar 
aanwezigheid veiligheid, haar 
afwezigheid gevaar. Onbewust zal het 
kind de moeder zodanig manipuleren 
dat ze doet wat hij wil. Het beeld van de 
machtige, alomtegenwoordige moeder 
van wie hij afhankelijk is zal eenjongen 
later tegen haar doen afzetten wanneer 
hij tot de leeftijd des onderscheids is 
gekomen en zich met zijn vader gaat 
identificeren die tot dan toe voor hem 
de buitenwereld vertegenwoordigde. 
Deze diepgewortelde angst overheerst 
te worden door een vrouw zou mannen 
ertoe kunnen brengen zich 
gewelddadig en minachtend tegenover 
vrouwen te gedragen. 

Vreemden 

In een nieuw boek dat volgendjaar zal 
uitkomen onder de titel "intimate 
Strangers" beschrijft Lillian Rubin 
het onvermogen van man en vrouw om 
elkaar op fundamentele punten te 
begrijpen. Twee mensen die ieder een 
ander deel van hun persoonlijkheid 
onderontwikkeld hebben gelaten 
spreken niet dezelfde taal. De 
oplossing ligt volgens Rubin in een 
verandering van de maatschappij
structuur. We denken in termen van 
gezinnen maar er zijn geen faciliteiten 
om het gezinsleven te ondersteunen en 
meer inhoud te geven zoals 
bijvoorbeeld ouderverlof (waardoor 
ook een man de mogelijkheid zou 
krijgen b~trokken te zijn bij de eerste 
levensperiode van zijn kind), 
herverdeling van werk om man en 
vrouw in staat te stellen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor gezin en 
huishouden te dragen. Rubin stelt 
daarbij dat juist nu een andere 
werkverdeling mogelijk is omdat we in 
deze tijd van overproduktie niet meer 
alle werkkracht nodig hebben. 
Door korter te werken en niet langer als 
enige belast te zijn met de taak van het 
verdienen van het gezinsinkomen 
kunnen mannen hun tot nu toe 
onderdrukte capaciteiten ontwikkelen 
en persoonlijke aandacht en zorg 
besteden aan degenen die hen het naast 
staan. 

Anita Wagernakers 
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Het commissiewerk 
floreert ... en 
Thalhammer gaat weg 
Het is verbazingwekkend, maaronze 
partijcommissies leiden een bloeiend 
bestaan. ,,Er zijn veel mensen, die werkzaam 
willen zijn in een bepaalde commissie,,, 
vertelt het db-lid ir. T. Thalhammer. Hij 
heeft onder andere de coördinatie van de 
partijcommissies in zijn portefeuille. 
Wanneer u nu weet dat de partij zes 
koepelcommissies heeft, waaronder zo'n 24 
commissies en werkgroepen vallen, kunt u 
begrijpen dat Tom Thalhammer het aardig 
druk heeft. 

De bestaande koepelcommissies 
omvatten de sectoren: buitenland, 
leefbaarheid, onderwijs, financiën, 
economische en sociale zaken, welzijn 
en de combinatie vanjustitie en 
binnenlandse zaken. Al deze 
koepelcommissies zijn op hun beurt 
weer stuk voor stuk de paraplu voor de 
andere commissies. 
Thalhammer heeft de belangstelling 
voor het commissiewerk wel anders 
meegemaakt. Er zijn tijden geweest 
waarin de bemanning of bevrouwing 
een moeizame procedure was. "De 
koepelcommissies," vertelt hij, 
"hebben tot taak de werkterreinen van 
de commissies te coördineren en zij 
hebben een functie bij het uitbrengen 
van rapporten. Men vergadert in elke 
commissie minstens éénmaal per 
maand. Het is voor een commissie heel 
belangrijk dat regelmatig dezelfde 
kamerleden aanwezig zijn om een 
goede relatie kamerlid-commissie op te 
bouwen. Die commissieleden zijn er 
niet om van de kamerleden actuele 
nieuwtjes te horen, maar om vanuit 
hun deskundigheid mee te denken op . 
iets langere termijn. Dat meedenken 
moet men kunnen doen zonder in de 
fout te vallen wetenschappelijke 
rapporten te willen schrijven, die van 
een diepgang van de Teldersstichting 
zijn." 

Kennisverzameling 

De commissies bestaan uit 

deskundigen op een bepaald terrein. 
Het was dan ook geen gekke gedachte 
van de VVD om die aanwezige kennis 
onder de leden te gaan bundelen en 
deze deskundigen regelmatig in 
contact te brengen met de betrokken 
kamerleden die de betreffende 
portefeuille beheersen. 

Vice-voorzitter Koos Rietkerk typeert 
het met: "De kamerleden moeten de 
commissies op de hoogte houden van 
een aantal dingen die op langere 
termijn staat te gebeuren. De 
commissies kunnen dan meedenken. 
Het is dus in feite zo: De Kamer geeft 
informatie en de commissie adviseert." 

Nu klinkt dit als absolute'rozegeur en 
maneschijn. Helaas is de werkelijkheid 
wel eens anders. Er zijn kamerleden die 
amper of nooit bij de maandelijkse 
commissievergaderingen op dra ven. Ze 
hebben daar regelmatig een alibi voor 
doordat in het parlement nimmer 
precies voorspelbaar is, wanneer welke 
onderwerpen aan de orde komen. 
Bovendien kunnen de kamerleden ook 
nog door kamercommissies, 
fractievergaderingen, mondeling 
overleg ... etc. worden opgehouden. 
Maar daarmee hebben zij nog niet voor 
altijd een alibi. Omgekeerd, bestaat bij 
een aantal kamerleden de irritatie over 
het bijv. regelmatigwisselen of het 
afwezig zijn van commissieleden in 
sommige commissies, zodat zij 
dezelfde verhalen binnen enkele 
maanden weer kunnen afsteken. Ook 
om in dergelijke fricties te bemiddelen, 
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is daar Tom Thalhammer. Proberen 
commissieleden vaak op de stoel van 
het kamerlid te gaan zitten? 

Thalhammer ontkent dat, zegt: "Het 
kómt wel eens voor, maar kamerleden 
laten dat niet zo gemakkelijk toe. Ik 
vermoed dat kamerleden op het 
algemene beleidsterrein een grote 
voorsprong hebben, maar op een 
deelterrein liggen commissieleden 
vaak voor." 

Bij de partij en bij de fractie komen erg 
veel reacties binnen, bijvoorbeeld 
suggesties om een bepaalde 
prohierna tiekop te lossen. Steeds weer 
blijkt dat de leden daarvoor direct naar 
het betrokken kamerlid schrijven, dat 
toch al overspoeld wordt met post. 

Thalhammer zou het toejuichen 
wanneer dergelijke ideeën direct naar 
de commissies gingen i.p.v. naar het 
parlement of naar Vrijheid en 
Democratie (waarvan de redactie de 
brieven ook weer aan de commissies 
doorgeeft). "Men moet natuurlijk niet 
met privé-problemen aankomen." 

Als staaltje van goed commissiewerk 
noemt hij de nota's patiëntenbeleid en 
ouderen beleid, die in het vorige 
nummer van het partij-orgaan stonden 
afgedrukt. Thalhammer: "In de 
meeste commissies bestaat een brede 
variatie in kwalitatieve achtergrond. Ik 
vinddat belangrijker dan de regionale 
spreiding van de commissieleden. Een 
commissie kan op een dergelijke wijze 
vanuit meer invalshoeken werken." 
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Bestuurder 

Thalhammer is aan zijn laatste half 
jaar als dagelijks bestuurslid bezig. Als 
hij in april opstapt, heeft hij vanaf 197 5 
diverse posten in het VVD-bestuur 
bekleed. Hij is een van de db-leden die 
in die partij erg veel tijd en inspanning 
heeft gestoken, los van persoonlijke 
ijdelheid om daarmee- anders dan voor 
de VVD zelf- aan de weg te willen 
timmeren. 

Het dagelijks bestuurderschap vraagt 
van gegadigden enorm veel tijd. De 
functies worden- gezien de snelle 
wisselingen op sommige posten- zwaar 
onderschat, daarom aan Thalhammer 
de vraag aan de vooravond van de 
kandidaatstelling voor het db: 

"Waaraan moet een dagelijks 
bestuurslid voldoen en wat mag hij of 
zij van de VVD verwachten?" 

Thalhammer: De kandidaat moet het 
kunnen opbrengen dat hij/ zij veel tijd 
en aandacht aan de partij moet kunnen 
besteden. Ook op ogenblikken wanneer 
dat niet gelegen komt. Als men dat 
goed doet, dan staat daar als beloning 
tegenover het plezier het liberalisme in 
Nederland een klein stapje verder te 
brengen. De partij mag van haar db
leden verwachten dat zij de partij goed 
laten draaien, d.w.z. dat dingen die op 
landelijk niveau aangepakt kunnen 
worden, werkelijk tot stand komen: 
zoals algemene vergaderingen met 
daarop interessante discussiepunten; 
goed gestructureerde partijraden; een 
vorming en scholing die alle 
categorieën aanspreekt; het voeren van 
een goede public relations w.o. V & D 
en een zorgvuldig af gewogen 
kandidaatstelling voor de 
kamerverkiezingen met daarna een 
goede campagne. 

Aan de andere kant mag men niet 
verwachten dat zolang het 
lidmaatschap van het db een hobby en 
geen beroep is, dat db-lid dag en nacht 
voor de VVD klaar staat. Goede db
leden zullen veelal een drukke functie 
met veel verantwoordelijkheden als 
hun broodwinning naast hun 
lidmaatschap hebben. De partij zal 
langzamerhand moeten gaan 
overwegen of een paar db-leden niet 

bezoldigd moeten worden. Dat 
betekent wel meer contributie." 

Maar waaraan moet een db-lid 
voldoen? 

"Er zijn zeer verschillende functies. 
Niet elk dagelijks bestuurslid is 
voorzitter of penningmeester. 

Gemeenschappelijk moet men hebben 
dat men de hoofdlijnen van 
detailleringen kan onderscheiden. De 
medewerkers van het algemeen 
~ecretariaat moeten een royale vrijheid 
m handelen hebben- uiteraard onder 
toezicht van de algemeen secretaris. 

Belangrijk is dat het dagelijks 
bestuurslid aan de ene kanteen goede 
relatie met het hoofdbestuur opbouwt, 
maar aan de andere kant heel 
nadrukkelijk metbeide benen in de 
partij zelf blijft staan. Hij moet de 
signalen van de basis van zijn partij op 
het gebied van zijn portefeuille goed 
verstaan. 

Omdat een dagelijks bestuurslid 
meestal toch niet echt- publicitair
naar buiten kan treden, is een 
p~rsoonlijke geëngageerdheid met zijn 
eigen taak en met het liberalisme 
a bso! u ut noodzakelijk, anders is hij/ zij 
voor het eind van de zittingsperiode 
weer verdwenen. En tenminste een 
aantal db-leden moet vanuit de 
noodzaak van de continuïteit in het 
beleid twee perioden (6 jaar) 
volmaken." 

Thalhammer zal bij zijn vertrek in 
april bijna achtjaardb-lid zijn 
geweest. Nog een "lastige" ook! Niet 
snel tevreden. Maa (die acht jaar 
spreken boekdelen. Het bestuur vroeg 
hem na zevenjaar-maximale termijn
nog enige tijd te blijven vanwege zijn 
grote deskundigheid, objectiviteit en 
collegialiteit. Hij heeft zijn stempel 
gezet op Vorming en Scholing, de 
commissies en nog op tal van andere 
zaken die voor de buitenwacht niet 
bekend zijn. Zijn vacature zal 
problemen geven, want de 
Thalhammers in de partij zijn schaars. 

Reny Dijkman 

• 
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/ haya van somerenstichting I 

Bestuurdersdag 
Recent gekozen voorzitters en 
secretarissen (zij die maximaal 
vier maanden geleden in functie 
zijn getreden) zullen gedurende 
één dag met elkaar en met 
deskundige inleiders van 
gedachten wisselen omtrent een 
aantal onderwerpen. Daardoor 
hoopt zij het inzicht in de 
structuur en werkwijze van de 
partij-organisatie te vergroten. 
Als onderwerpen zullen aan de 
orde komen: 
- het bespreken van de leiding en 
de organisatie van een afdeling; 
- het vergroten van de kennis 
over vraagstukken 
samenhangende met de relatie 
tussen gemeenteraadsfractie, de 
pers en de besturen van andere 
organisaties. Ook zullen die 
onderwerpen worden behandeld 
die van typische betekenis zijn 
voor de respectievelijke functies. 
Deze bijeenkomst zal worden 
gehouden op 13 november 1982 
in hetJaarbeurscongrescentrum 
te Utrecht. 
De eigen bijdrage zalf 30,
bedragen (inclusief lunch). 
Aanmelding kan tot 1 november 
bij de Haya van 
Somerenstichting, 
Koninginnegracht 57, 2514 AE 
's-Gravenhage, tel. 070-
614121, door een bedrag van 
f 30,-overtemakenop 
gironummer 36.19.19. 7 t.o.v. 
Haya van Somerenstichting 
onder vermelding van 
"Bestuurdersdag 13november", 
en vermelding van functie binnen 

deafdcling. ~ • 
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Mededelingen 

1. Vacatures dagelijks bestuur 1983 

Onder verwijzing naar de 
Mededelingen nr. 200, inzake 
vacatures dagelijks bestuur 1983, kan 
thans worden medegedeeld dat het 
hoofdbestuur in zijn vergadering van 
11 oktober 1982 de volgende 
kandidaten heeft gesteld: 

voor de vacature van voorzitter: 
J. Kammingate Groningen 
(herkandidering); geboren 194 7; sinds 
1969 firmant van een 
makelaarskantoor; sinds 1981 
voorzitter van de VVD; 

voor de vacature van secretaris voor de 
voorlichting: 
drs. B. J. M. Verwaayen te Wateringen 
(kandidering); geboren 1952; directeur 
personeelszaken bij ITT; was o.a. 
voorzitter NKW en voorzitter ANVM; 
is lid Defensiecommissie en lid LPC; 

voor de vacatures van secretarissen 
voor de organisatie: 
dr. L. Ginjaar te Rijswijk 
(kandidering); geboren 1928; is 
voorzitter college van bestuur 
Universiteit van Utrecht; was minister 
van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne inhet kabinet Van 
Agt/Wiegel van 1977-1981; is lid van 
de Eerste Kamer sinds de Eerste
Kamerverkiezing van 1981; 

drs. L. Hilarides te Drachten 
(kandidering); geboren 1941; is 
algemeen directeur van de Friese 

Bonrlsspaarbank sinds 1981; was van 
1970-1981lid Oedeputeerde Staten 
van Friesland; was bestuurslid van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden; 
is lid van de partijraad in de categorie 
vijftien door het hoofdbestuur 
benoemde leden. 

2. Viering 35-jarig bestaan VVD 

In tegenstelling tot eerdere berichten 
(o.a. in het activiteitenschema) is de 
viering vastgelegd op zaterdag 5 
februari 1983inhetTurfschipte 
Breda. 
Op het ogenblik wordt hard gewerkt 
aan opstelling en invulling van een 
programma dat overdag in het teken 
van het jongerenbeleid zal staan en 
's avonds een feestelijk karakter zal 
krijgen. 

Nadere mededelingen over een en 
ander zullen zo spoedig mogelijk in 
Vrijheid en Democratie worden 
gepubliceerd. 

3. Spreekbeurten, werkbezoeken e.d. 

Tussen het secretariaat van de VVD
Tweede-Kamerfractie en het 
partijsecretariaat is de volgende 
taakverdeling vastgelegd. 
Aanvragen voor werkbezoeken, 
waarbij een aantal Kamerleden 

betrokken is, kunnen worden ingediend 
bij het secretariaat van de VVD-fractie 
ïn de Tweede Kamer (070-614911: de 
heer Cevaal). 
Wanneer een afdeling of centrale een 
bezoek wil brengen aan de Tweede 
Kamer om daar met één of meer 
Kamerleden te spreken, kan eveneens 
contact worden opgenomen met het 
fractie-secretariaat. 
Spreekbeurtaanvragen van afdelingen 
en centrales kunnen uitsluitend bij het 
algemeen secretariaat worden 
ingediend door middel van een 
spreekbeurtaanvraagformulier. Deze 
formulieren zijn ook op het algemeen 
secretariaat verkrijgbaar (070-
614121: mejuffrouw Beijersbergen). 
Binnen tien dagen ontvangt u een 
telefonische reactie alsmede een 
schriftelijke bevestiging. 
Spreekbeurten worden uitsluitend in 
Vrijheid en Democratie aangekondigd, 
wanneer tijdig op het algemeen 
secretariaat bekend is in welke 
lokaliteit de spreekbeurt plaatsvindt. 
Het is de taak van de afdeling om dit 
door te geven. In het in Vrijheid en 
Democratie afgedrukte 
activiteitenschema zijn de 
verschijningsdata opgenomen. 
Uiterlijk twaalf dagen vóór de 
verschijningsdatum dient de kopyin 
het bezit van het algemeen secretariaat 
te zijn. Aankondigingen worden niet 
meer dan twee maal geplaatst. 
Uitsluitend openbare bijeenkomsten, 
waar VVD-Kamerleden en 
prominenten spreken, worden 
aangekondigd. 
De door de spreker gemaakte 
reiskosten dienen te worden vergoed op 
basis van vervoer eerste klas of f 0,3 5 
per kilometer. Gaat de declaratie het 
bedrag van/ 60,- te boven dan kan 
voor het meerdere eensubsidie worden 
gevraagd bij het algemeen secretariaat 
mits de spreekbeurt via dit secretariaat 
is afgesproken en bevestigd. 
Afdelingen ontvangen eveneens een 
copie van de spreekbeurten die 
Kamerleden wel in de betreffende 
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I afdeling maar buiten VVD-verband 
houden. ] 
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De teloorgang van de Duitse liberalen 
ofhet D'66-syndroom doorFlorusA. Wijsenbeek 

Buiten Ierland en Griekenland waar 
geen liberale partijen als zodanig 
bestaan is thans onze Duitse 
zusterpartij de FDP de kleinste 
liberale partijvan Europa. Tenminste 
als men het resultaat van de 
verkiezingen in de deelstaatHessen 
als maatgevend aanneemt. De FDP is 
daar van 6,6 op 3,1 % teruggevallen. 
Met het in de Bondsrepubliek 
geldende verkiezingsstelsel met een 
kiesdrempel van 5 % betekende dat 
,het verdwijnen uit het 
deelstaatparlement. Hetzelfde was 
reeds eerder gebeurd in Hamburg. en 
het grootste land Nord
RheinjWestfalen. 
Hoe is het mogelijk dat deze vrije val, 
zeker indien men het vergelijkt met 
10,6% in oktober 1980voorde 
Bondsdag, heeft plaatsgevonden? 
Anders dan een veroordeling van het 
tussentijds veranderen van coalitie
partner kan men het niet opvatten. 
Natuurlijk, regionale problemen 
hebben wel enige invloed gehad, maar 
het is uitgesloten dat die de doorslag 
hebben gegeven. Alle drie traditionele 
partijen de CDU, de SPD en de FDP 
waren vóór de uitbreidingvan het 
vliegveld van Frankfort en voor de 
aanlegvan een nieuwe atoomcentrale 
in Gorleben, daar valt wel de enorme 
opkomst van de Groenen uit te 
verklaren. Nee, het is die partnerruil, 
die in Hessen bovendien extra 
meespeelde omdat de regionale partij 
al voordat de liberale ministers hun 
ontslag uit het kabinet aanboden de 
wisseling in de Land-regering vanS DP 
naar CDU hadden bekendgemaakt. 
Dit dilemma van onze Duitse vrienden 
is niet nieuw. Reeds in 1969 had met 
veel geraas de wisseling andersom 
plaatsgevonden. De partijvoorman 
van toen, Erich Mende, en enkele 
andere fractieleden konden deze coupe 
niet meemaken en liepen over naar de 
CDU/CSU. Toch bracht dit geen rust 
in de gelederen: in 197 5 werd de 
huidige fractievoorzitter van de 
liberalen in het Europees Parlement, 
Mar tin Bangemann, als Secretaris
Generaal tot aftreden gedwongen, 
omdat hij zonder ruggespraak 
voorstelde niet altijd met de 

Socialisten samen te gaan, maar met 
eigen programma ongebonden de 
verkiezing in te gaan en dan te zien of 
dat misschien beter niet ook eens met 
CDU te verwezenlijken zou zijn. In 
feite is het debat binnen de pwtij, dat 
zich naar de aardvan beide mogelijke 
coalitiepartners ook als een conflict 
tussen links en rechts laat aanzien, 
nooit opgehouden. 
Vooral vóórelke verkiezing was het 
weer flink bakkeleien geblazen maar 
vier maal waren de voorstanders van 
een uitspraak ten gunste van 
samengaan met de Socialisten sterker. 
Het geval g hiervan was dat eveneens 
regelmatigeen beroep op hulp van de 
socialisten moest worden gedaan om 
het gevaar te vermijden onder de 5 % 
grens te geraken. Dit moest dan via de 
tweede stemmen want in Duitsland 
heeft elke kiezer één stem voor de 
dis trictskandidaat (nooit een FDP-er) 
en één voor de lijst op Land~niveau. 
Die tweede stemmen bepalen de 
verdeling in de Bondsdag. 

Verkiezingen 

Zo heeft de FDP zich dus wel kunnen 
handhaven, maar niet dan met de hulp 
van de tweede stemmen van de 
socialisten. Wanneer er nu nieuwe 
verkiezingen volgend jaar maart 
gehouden worden- en zo zeker is dat 
nog niet, a/was het alleen maaromdat 
de Duitse Grondwet eigenlijk niet in 
tussentijdse verkiezingen voorziet
dan moeten we maar afwachten of ze 
dan in de Bondsdag vertegenwoordigd 
zullen blijven. De Christen
Democraten zul fen bepaald niet zo 
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snel als de socialisten geneigd zijn de 
liberalen uit de brand te helpen. Met 
een klein beetje winst hebben ze zelf de 
absolute meerderheid en dat was voor 
de socialisten onbereikbaar. Dus als 
die wilden regeren dan moesten Je wel 
met de liberalen. 
Zoals in Hessen al gebleken is zal dan 
het D'66-syndroom- dat wil zeggen als 
je van tevoren zegt we willen wel met 
die, maar niet met die regeren- ook 
weer meer mee gaan spelen. Veel 
mensen zullen dan zeggen: dan kunnen 
we net zo goed ineens CDU of SPD 
stemmen. Daarnaast zal er wel een 
uittocht ter linkerzijde plaatsvinden. 
Dat was al duidelijk bij de stemming 
over de motie van wantrouwen in de 
Bondsdag op vrijdag 1 oktober, 30 van 
de 53 Liberalen hebben toen tegen de 
motie gestemd. Ter rechterzijde had in 
1969 al een uittocht plaatsgevonden. 
Ergrooskleurig ziet het er dus 
allemaal niet uit. De les die er uit te 
trekken valt, is dat in een situatie waar 
er coalities gevormd moeten worden je 
er, net als D'66, onverstandigaan doet 
om als kleinere partij blokkades op te 
werpen of je lot teveel aan dat van 
anderen te verbinden. Wanneer je als 
partij iets te brengen hebt dat op een 
eigen programma en filosofie is 
gebaseerd- en de FDP is net zo 
liberaal als wij- dan moet je daar 
alleen op bouwen en na de verkiezingen 
zienmetwiejedat het best kunt 
verwezenlijken. Weet u het nog(a/ is 
D'66 in het vergeetboek geraakt), 
Terlouw liet de laatste keer de 
samenwerking met de VVD open 
liggen en ook wij van onze kant zagen 
vooral sociaal-economisch wel 
overeenkomst, maar D'66 wilde dat 
niet, zij stelde allerlei strategie
resoluties op, zette de VVD in het 
verdomboekje en werd door de kiezer 
na de mislukkingvan 1981-1982 
afgestraft. 
De FDP, door D'66 graag met zichzelf 
vergeleken, heeft niet voldoende over 
de grens gekeken. Laten we hopen dat 
het ze niet net zo vergaat. Dat zou een 
verzwakkingvan het Europees 
Liberalisme en dus ook van ons zijn. 

Brussel, 1 oktober 1982 • I I ________________________ _ 
1 tnrn & l t\ 
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Uniek 
boek 
over 
Stikker 

Als ondernemer was Stikker wars van 
ideologische en legalistische 
benaderingen. Stikker trachtte drie 
gebreken in het Nederlands 
buitenlands beleid te corrigeren: de 
onderschatting van het Indonesisch 
nationalisme als politieke kracht, de 

Onder auspiciën van de 
Teldersstichting is een 
boek uitgebracht over het 
beleid van de liberale 
minister Stikker in de 
soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië. De auteur, 
Dr. L.G. M. Jaquet, laat 
daarin zien hoe belangrijk 
de rol was van de 
toenmaligeN ederlandse 
Minister van Buitenlandse 
Zaken en latere 
Secretaris-Generaal van 
deN4VO,Mr. D. U. 
Stikker, één van de 
belangrijkste liberale 
staatslieden die Nederland 
heeft voortgebracht. Het 
bijzondere aan Stikker 
was, dat hij een brede, 
staatkundige visie met een 
zeer praktische instelling 
combineerde. 

neiging in ons land om voorrang te 
geven aan binnenlandse politieke 
aangelegenheden boven de vereisten 
van het internationaal beleid, en de 
overschatting van de morele en 
juridische aspecten ten koste van het 
machtspolitieke element in de 
buitenlandse politiek. Wat de laatste 
twee problemen betreft, herkent men 
ook thans nog deze zwakheden in het 
Nederlands buitenlands beleid. 

Traag 

Stikker probeerde deze gebreken te 
verhelpen, maar werd daarbij 
gehinderd door het Nederlands 
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politiek bestel, waarin de 
besluitvorming uitermate traag 
verloopt doordat regeringen vaak op 
coalities zijn gebaseerd die het op 
belangrijke punten zeer met elkaar 
oneens zijn. Als gevolg kwamen de 
wijzigingen in het Indonesië-beleid die 
nodig waren, vaak te laat om het 
onderhandelingsproces met Indonesië 
te kunnen bespoedigen. 

Stikker was van mening dat Nederland 
de onvermijdelijke loop der 
geschiedenis, die tot 
onafhankelijkheid van Indonesië zou 
leiden, niet zinloos moest hinderen en 
zich niet tégen de stroom in diepgaand 
met de staatkundige structuur van het 
onafhankelijke Indonesië hoorde te 
bemoeien. Hij verzette zich tegen de 
pogingen van het KVP-trio Sassen, 
Beel en Romme, om een "zware Unie" 
tussen Nederland en Indonesië tot 
stand te brengen. Stikker meende dat 
Nederland niet in een positie was zich 
lang tegen de druk van de Verenigde 
Staten te verzetten om tot de
kolonisatie over te gaan. Gesteld voor 
de keuze tussen de Westerse en de 
Aziatische belangen van ons land, gaf 
hij aan de Westerse, met name 
samenwerking in de NAVO, de 
voorkeur. 

Het boek van Dr. Jaquet bevat uniek 
historisch materiaal uit de jaren' 48 en 
'49. De schrijver kwam tot dit boek 
naar aanleiding van uitgebreide 
gesprekken met de heer Stikker in zijn 
laatste levensjaren. Stikker wilde zijn 
eigen, eerder gepubliceerde 
"Memoires" aanvullen met gegevens 
uit officiële archiefstukken. Na het 
overlijden van de heer Stikker klopte 
de heer Jaquet bij de Teldersstichting 
aan met de vraag, of de 
Teldersstichting geïnteresseerd was in 
een verdere uitwerking. Gezien de 
kwaliteiten van de heer Jaquet, die een 
langdurige ervaring heeft op het 
terrein van de buitenlandse politiek en 
een groot aantal publicaties op zijn 
naam heeft staan, was het antwoord 
onmiddellijk: "Ja, graag!" De heer 
Jaquet kreeg toestemming van 
Premier Van Agt in de geheime 



Het gebouw van de RABO-BAN K te Middenmeer werd met 
SURFAKOTE MUURCOATING gespoten en ziet er nu voor
treffelijk uit. Surfakote muurcoating is een uitstekende in
vestering. 
Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen, flats, 
kantoren en industriële gebouwen met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan 

archieven van de Ministeries van 
Buitenlandse Zaken en Overzeese 
Gebiedsdelen te duiken, in de notulen 
van de Ministerraad en in de 
particuliere papieren van een groot 
aantal hoofdrolspelers in het 
Indonesië-drama, collecties die in het 
Algemeen Rijksarchief zijn 
ondergebracht. Het resultaat is een 
fraai verzorgde, historische studie, die 
door Uitgeverij Martinus Nijhoff deze 
maand wordt uitgebracht. 

Memoires 

een gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. Surfa
koteis niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veellanger 
mee: 10 jaar garantie. 

Vraag vrijblijvend documentatie bij de Surfakote-fabriek B.V. 
Schuytvlot. postbus 8. 3417 ZG Montfoort (U.). 
tel. 03484- 1 587. 

tweesprong tussen Azië en het 
Westen" door Dr. L.G. M. Jaquet is 
boeiende literatuur voor ieder die zich 
voor de meest turbulente periode in de 
na-oorlogse geschiedenis van 
Nederland interesseert. Het is in de 
boekhandel verkrijgbaar voor f 39 ,50. 
VVD-leden kunnen het tegen een 
aanmerkelijke korting bestellen bij de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, door 
overmaking van/ 29,50 op 
girorekening nr. 33.49. 769 te Den 
Haag, met vermelding van: "Stikker 
en Indonesië". 

.. 
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In zijn memoires schetste Stikker een 
beeld van zichzelf als vooruitstrevend 

liberaal staatsman. Het boek van de 
heer Jaquet toont aan dat dit beeld 
juist was, maar op één punt aanvulling 
behoeft. Stikker was geen voorstander 
van een soepele en snelle dekolonisatie 
van Nederlands-Indië omdat hij 
"links-progressief" was, maar omdat 
hij historisch inzicht met praktische 
ondernemerszin combineerde. Het was 
die combinatie, plus zijn anti
ideologische instelling, die tot gevolg 
hadden dat hij, beslist niet "links", tot 
de ware vooruitstrevenden gerekend 
moet worden, die de geschiedenis 
helpen te kanaliseren. 
"Minister Stikker en de 
Souvereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië: Nederland op de 
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Verkiezingsuitslag 

De VVD heeft gezegevierd. · 
Het D'66-drama was te voorzien. 
Onenigheid binnen een partij wordt door de 
kiezer afgestraft. 
De felle aanvallen van de heer Van Agt op 
zijn loyalisten zijn dan ook begrijpelijk. 
De Pvd4. is de grootste partij geworden en 
mag naar goed gebruik de informateur 
leveren. 
In tegenstelling tot de VVD-top ben ik 
gelukkig met deze ontwikkeling. 
Een belangrijk deel van de CDA-fractie 
blijft zich, ondanks alles, aangetrokken 
voelen tot samenwerking met de Pvd4.. 
Deze groep, die groter is dan die der 
loyalisten, zal zich alleen dán in het gareel 
laten houden bij een coalitie met de VVD. 
als de Pvd4. intensief betrokken is geweest 
bij de kabinetsformatie. Dit gebeurt thans 
automatisch, nu een Pvd4.-informateur de 
aftrap mag verrichten. 
Onder een Pvd4.-informateur zal het CDA 
zich onafhankelijker kunnen opstellen dan 
onder een informateur van eigen signatuur. 
De formatiebesprekingen van 1981 hebben 
dit duidelijk aangetoond. Ik taxeer dat een 
grótere Pvd4. voor de heer Van Agt, die het 
gezicht van het CDA bepaalt, nog 
moeilijker verteerbaar is dan een Pvd4. met 
minder zetels. Het trauma van het kabinet 
Den Uyl is nog niet uitgewerkt. 
De totale verkiezingsuitslag moet dan ook 
naar mijn meningresulteren in een kabinet 
CDA- VVD, dat de periode uitzit. 
En alsdit kabinet er éénmaal is, is het van 
de VVD-zijde uit gezien evenwichtiger om 
met nummer twee te regeren, dan met een 
CDA, dat zegevierend op de eerste plaats is 
geëindigd. 

Straf 

Mr. Th. W. v. Ravesteyn 
Bussum 

Onvrijwillige werkloosheid treft velen diep 
in hun persoonlijk leven. Naast de 
psychische en sociale problemen, ziet 
menigeen ook het financiële spook nabij 
komen. Immers, als mèn .. uitgetrokken" is. 
is men aangewezen op de bijstand: een 
aanmerkelijke vermindering van 
inkomsten. Eigen-huisbezitters moeten nu 
hun bezit "op gaan eten"; zij hebben nog 
kapitaal en hoeven dus niet ten laste van de 
gemeenschap te komen. 

In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden door de 
redactie ingekort. Aannllen op personen 
komen niet voor plaatsing in aanmerking en 
zullen ook niet worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie bet 
met de inboud eens is. 

Maar ligt het wel zo simpel? 
I edereen die een inkomen heeft uit arbeid, 
betaalt belastingenen premies. Zo draagt 
hij zijn steentje bij in de financiële 
verzorging van degenen die geen inkomen 
heeft. Zelfmag hij in een dergelijke 
situatie dezelfde aanspraken doen gelden. 
Wat hij na aftrek van belastingen en sociale 
premies overhoudt, mag hij vrij besteden. 
Hij mag alles opmaken of een gedeelte 
sparen. bijvoorbeeld voor een eigen huis. Is 
men echterwerkloos dan is spoedig niet veel 
meer over van dat stuk huis wat tot .. eigen" 
huis gemaakt was. Is dit de strafvoor zijn 
maniervan leven in het verleden; zijn 
manier van besteding van zijn vrije 
inkomen? 
(ingekort) 

G. de Haas-Endenburg 
Gelse/aar 

Amerikaanse 
boycotpolitiek 

De gevolgen zijn tot dusver: 
a. dat de relaties van de VS met haar 
NAVO-bondgenoten sinds WO 11 nog nooit 
zo slecht zijn geweest. Dat is te beschouwen 
als een doorbreken van de consensus binnen 
de westerse wereld, waarmee de USSR één 
van haar militaire doelstellingen heeft 
gerealiseerd zonderook maareen kopeke 
extra uit te geven; 
b. dat de politiek van vreedzame 
coëxistentie wordt doorbroken. De vinger 
die Breznjev aanreikte, wordt daarmee 
bruut afgewezen. Daardoor zal de USSR 
zich weer gedwongen voelen haar 
bewapening op te voeren. 
De Reaganpolitiek leidt slechts tot het 
oproepen van het koude-oorlogsyndroom . 
zonder dat er enige positieve effecten van te 
verwachten zijn. Bovendien is ze vanwege de 
graanleveranties ook niet consequent. Ik 
pleit daarom met kracht voor een terugkeer 
naar een Amerikaans beleid van een 
realistisch vertrouwen in enerzijds haar 
bondgenoten en anderzijds ook in de 
politiek van de USSR. Als voorbeeld moge 
dienen de situatie in de jaren zeventig. 
waarin de politiek van Nixon, Ford, 
Kissingeren Carter daadwerkelijk gestalte 
gaf aan een politiek van vreedzame 
coëxistentie. 

(ingekort) 

Gerard Populier 
Tilburg 
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Maximumsnelheid 

Met toenemende wrevel heb ik kennis 
genomen van de ongemotiveerde kritiek van 
de heren Trip en Dorrestein op het voorstel 
van mevrouw Smit-Kroes om de 
maximumsnelheid tot 120 km te verhogen. 
Dat mevrouw Smit zoveel zin heeft voor de 
realiteit en aanvaardt dat de gemiddelde 
automobilist met een snelheid van 120 km 
over de snelwegen gaat. kan ik zeer wel 
waarderen. In plaats van snel heids
beperkingen zou ik er voor zijn op de 
snelwegen een minimumsnelheid in te 
voeren, want juist die 60 km/h
snelheidsmaniakken zijn een groot gevaar 
op de snelwegen. waar zij met hun 
a-sociaal gedrag een oorzaak van 
aanrijding vormen. terwijl zij zelf met 
risico van een hartinfarct. met het oog 
gericht op de snelheidsmeter het stuurwiel 
omklemd houden. 

ir. W. Enk/aar. 
Zwolle 

Maximumsnelheid 11 

Indien inderdaad de VVDeen volkspartij 
is. zie ik de noodzaak niet in. waarom de 
maximumsnelheid verhoogd dient te 
worden. De gemiddelde Nederlander rijdt 
in een middenklasse auto. Daarmee hoeft 
men in dit land niet harderdan 100 km te 
rijden. Momenteel rijdt men toch reeds in 
vele gevallen tussen de 100 en 120 km. 
Controle vindt nauwelijks plaats. 
Wanneer de maximumsnelheid op 100 km 
wordt gesteld zijn aan die verhoging 
vanzelfsprekend risico's verbonden. bijv. 
tijdens plotselingopkomende mist. 
bevriezing en natte weggedeelten etc. 
Regelmatig rijden vrachtwagens met een 
snelheidvan 100 km terwijlBO km is 
toegestaan. 
Conclusie: huidige maximumsnelheid 
handhaven. 
(ingekort) 

A. H. Putman Cramer 
Naarden 

Maximumsnelheid 111 

Ik ben blij met het bepleiten van een 
verhoging van de maximumsnelheid 
naar 120 km op onze autosnelwegen. De 
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veiligheid wordt hierdoor zeker vergroot, 
omdat de aandacht bij lagere snelheden 
toch minder wordt. Ik merk het bij mijzelf 
en hoor dit ook regelmatigvan anderen. Ik 
geloof echter wel dat de snelheid niet meer 
volledigvrij moet worden, omdat de reactie 
dan te langzaam wordt tot te hoge 
snelheden. Dit is echter nog niet het geval 
bij circa 120 km. 
De oplossingvoor het snelheidsverschil zit 
in een verbeterde rij-opleiding waardoor 
leerlingen van rijsc.holen niet meer met 
circa 30 km door de bebouwde kom en circa 
60 km op de snelweg komen. Deze zijn niet 
vertrouwd met hogere snelheden, hetgeen 
levensgevaarlijk kan zijn. Ik benopgeleid 
met 50 km binnen en 80 tot I20 km buiten 
de bebouwde kom. 
(ingekort) 

N. van Delft 
Papendrecht 

Maximumsnelheid IV 

Op de opinie van prof dr. R. Dorrestein in 
hel VVD-nummer d.d. 2I-9-'82 zou ik 
graagwillen reageren. Prof Dorrestein 
stelt daarin, dat de minister van V en W 
jarengeleden toch niet zo maar de I 00 
km/uur-limiet heeft vastgesteld. Laat ik 
het geheugen van prof Dorrestein (en 
eventuele anderen) even een handje helpen. 
De I 00 km/uur-limiet is tijdens de 
oliecrisis '7 3 onder het toentertijd 
kersverse bewind van premier Den Uyl 
ingesteld om .. schaarse" benzine Ie sparen. 
En wat bleken we een gedisciplineerd volk 
te zijn!! ledereen hield zich die eerste 
weken voorbeeldigaan de 
maximumsnelheid van 100 km. omdat 
iedereen overtuigd was van het nut van de 
beperking. 
Toen we echter al ettelijke autoloze 
zondagen achter de rug hadden, onze 
benzine-distributiebonnen reeds in huis 
hadden. Hr. Den Uyl een machtigingswet 
door de kamer had geperst en de ons 
omringende landen weinig solidariteit met 
het arme Nederland werd verweten. het 
arme Nederland dat door het Midden
Oosten werd gesard met een olieboycol 
vanwege pro-Israëlische sympathieën, toen 
schudde de toenmalige Franse president 
Pompidou het Nederlandse volk wakker 
met de mededelingdat de Nederlandse 
regering niet moest zeuren. Nederland had 
helemaal geen tekort aan olie. Op olie kon 
nu eenmaal geen etiket geplakt worden 
voor wie het was bestemd en aangezien een 
groot deel van de Westeuropese olie in 
Rollerdam arriveert, kon Nederland op de 
oliemarkt volledigaan zijn trekken komen. 
Van olie-schaarste in vergelijking tol 
andere Westeuropese landen was geen 
sprake!! 
Hr. Den Uyl kon weinig anders dan ons 
meedelen dat we de distributie-bonnen in de 
prullenmand konden gooien. 
Al spoedig kwam de voor de hand liggende 

vraag of de 100 kmjuur-limiet nu weer kon 
worden opgeheven. 
Met onwaarachtigheid antwoordde Hr. 
Den Uyl voor de televisie zonder blikken of 
blozen, dat de I 00 km/uur-limiet helemaal 
niet was ingesteld vanwege een zuinig 
energieverbruik, doch alleen maaromdat 
het veiliger voor het verkeer zou zijn. Vanaf 
dat moment gafhet Nederlandse volk er de 
brui aan, de IOO km-limiet wordt dooreen 
groot deel van de automobilisten aan hun 
laars gelapt. 
Dit zijn m.i. de historische feiten, 
onafhankelijk hoe je denkt over de 
verhoging van de maximum snel he id. 
Persoonlijk ben ik het met Mevr. Smit
Kroes eens, datje geen regels moet maken. 
welke .. en masse" worden overtreden. 
Evenmin denk ik dat het rijgedragerg gaat 
veranderen door de verhoging van de 
maximumsnelheid. 

Y v. Essen-Seijlhouwer 
Overveen 

Reactie op snelheidslimiet 

Vaststellende dat maatregelen die als niet 
redelijk worden ervaren niet alleen zelfniet 
nageleefd worden maar ook nog het 
bijkomende effect met zich brengen dat ook 
andere maatregelen, door de overheid 
geuoffen, zo'n zelfde behandeling 
ondergaan, anders gezegd: 
Als men op minstens I400 km van de I800 
km rijksweg de I 00 km niet als zinvol 
ervaart, zal dat ook een negatief effect 

• hebben op de nalevingvan voorgeschreven 
maximum snel heden op andere wegen. 
Uit onderzoek is gebleken dat op de 
rijkswegen ook met het zeer veelvuldig 
overtreden van de I 00 km de 
verkeersveiligheid niet wordt bedreigd. 
Integendeel zou ik durven zeggen. Uit 
cijfers blijkt dat van de dodelijke 
ongevallen en van de gewonden slechts een 
fractie op rijkswegen gebeurt. 
Bovendien wanneer het gebeurt dat in 90 % 
van de gevallen met snelheden onder de 90 
km geschiedt.Aan de orde is dan of een 
beleid ten aanzien van snelheidsbeperking 
wat afgestemd is op de plaatselijke 
situaties niet een veel grotere bijdrage aan 
de verkeersveiligheid betekent. 
Dat houdt uiteraard in dat de huidige 
maximumsnelheid, te weten 100 km, 70 km 
en 50 km ook bekeken zal moeten worden. 
Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld in 
veel stedelijke gebieden 50 km in bepaalde 
situaties te hoog is en inderdaad 30 km veel 
meer toegepast zal moeten worden. 
Datzelfde geldt overigens voor trajecten 
met een 70 km-beperking. 

Nee/ie Smit-Kroes 
Tweede Kamerlid 
(Discussie gesloten 
redactie.) 

ALKMAAR- Op 8 november spreekt mevr. 
drs. N. Smit-Kroes in 't Gulden Vlies. 
Aanvang: 20.30uur. 

ASSEN- Op 8 november spreekt mevr. drs. 
N. J. Ginjaar-Maas in Bellevue. Aanvang: 
20.00uur. 

BAARN- Op 8 november spreekt mevr. E. 
Terpstra in "Brandpunt". Aanvang: 20.45 
uur. 

DOORN- Op 25 oktober spreekt mevr. drs. 
N. Smit-Kroes in hotel Smit. Aanvang: 
20.30 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

's-GRA VENHAGE OA IV- Op 25 oktober 
spreekt de heer drs. D. J. D. Dees in 
Taverne. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
liberale visie op secundair en tertiair 
onderwijs. 

KAMERCENTRALE HAARLEM- Op 20 
november spreekt de heer dr. R. Braams 
tijdens een deelcongres "energie" in het 
Euromotel te Amsterdam. Aanvang: I 0.00 
uur. 

HENGELO-Op 1 novemberspreekt mevr. 
drs. N. Smit-Kroes in hotel 't Lansink. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: algemene 
politiek. 

KAMERCENTRALE 
's-HERTOGENBOSCH- Op 8 november 
spreekt de heer dr. R. W. de Korte in hotel 
Cocagne te Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: "Gezondmaking van onze 
economie, minder praten, meer doen". 

OEGSTGEEST -Op 1 novemberspreekt de 
heer mr. drs. F. Bolkestein in het 
gemeentemuseum. Aanvang: 20.30 uur. 
Onderwerp: "Modern Liberalisme". 

OC OLDAMBT- Op 25 oktober spreekt de 
heer A. Ploeg in hotel de Nederlanden te 
Winschoten. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

ZUIDLAREN- Op 18 november spreekt de 
heer mr. J. G. C. Wiebenga in hotel Enting. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: politieke 
situatie. 

ZWEELOO, SLEEN, 
OOSTERHESSELEN- Op 22 november 
spreekt de heer drs. J. F. Scherpenhuizen in 
zaal Zwols te SI een. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: "Mededelingen rond de 
kabinetsformatie, of een terugblik op de 
inmiddels voltooide formatie". 
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. Over vervoer wordt 

Méér auto's weg. 

Discussies over het vervoersbeleid in ons land 
verzanden vaak in nutteloos geklets doordat men de 
maatschappelijke voordelen van het openbaar 
vervoer afzet tegen de nadelen van het particuliere 
autogebruik. Terwijl onze samenleving het toch 
absoluut niet kan stellen zonder die auto. Die dekt 

immers 75% van onze totale behoefte aan 
personenvervoer. Het openbaar 

vervoer neemt maar 12% van die 
behoefte voor z'n rekening. 
En kan daarvan waarschijnlijk 
nooit veel méér maken dan 15%. 
Bovendien wordt van alle 

•.. 

goederen tweederde deel over de weg vervoerd. 
Als er dan ook besloten wordt om het openbaar 

vervoer extra aandacht te geven, mag dat per se niet 
ten koste gaan van het wegverkeer. Want dan staan 

. we nog langer in de file. En dan vertonen onze wegen 
straks nog meer gaten en scheuren. 

Daarom moeten de mythen en misverstanden 
hoognodig eens worden vervangen door de féften 
over vervoer! 

Feiten over mobiliteit. 
De verwaarlozing van het autoverkeer mag 

bijvoorbeeld niet worden goedgepraat met de mythe 



verschillend gedacht. 

. . , 

Méér autoweg. 

dat er steeds minder auto wordt gereden. 
De afgelopen jaren is het autogebruik alleen maar 

toegenomen. Van 93,7 miljard reizigerskilometer in 
1978 tot 96,6 miljard in 1981. Wel nam- door de 
economische teruggang- het zaken- en woon/werk
verkeer wat af. Maar er werden évenveel kilometers 
gereden om familie en vrienden te bezoeken, en om 
te winkelen. Terwijl de auto steeds vaker wordt 
gebruikt om recreatie-doelen te bezoeken. 

De auto is dus voor een groeiend aantal mensen 
nog steeds het enige vervoermiddel waarmee je 
precies komt waar je wezen wilt. En dfé functie kan 
het openbaar vervoer nooit overnemen! 

Conclusie. 
Het is uitermate onverstandig om onze 

bewegingsvrijheid in de waagschaal te stellen. 
Elk vervoer moet gewoon de aandacht krijgen die 
het verdfént. Met inachtneming van féders belang. 

Dus moet het openbaar vervoer worden 
gestimuleerd waar dat zinvol is. En moeten de 
voorzieningen voor het autoverkeer meer aandacht 
krijgen. Want dáárop bezuinigen brengt onze 
economie geen centimeter verder. 

Het is de hoogste tijd voor een realistisch beleid! 

• (' 

c· r 
~~r ........ . 

['t// 

Maar: metfeiten kom je venierdan met mythen. ~ 
.,0( _.L .z m .. 



TE KOOP op de natuurrijke Veluwe een in prima staat 

onderhouden 

EXCLUSIEF LANDHUIS 

op 3 ha geaccidenteerd omrasterd bosterrein. (Ermelo
Leuvenum) 

lnd.: grote living met open haardpartij- serre- gr. werk
ruimte (atelier, kantoor, muziek e.d.)- met opsteek- over
dekt terras- excl. woonkeuken- badk. m. douche en I. bad 
-toilet - kelder- inpandige garage - logeerk. - CV. 
Verd.: drie ruime slaapkamers. 

Afzonderlijk gelegen aparte carport ( 14 X 3,5). 

'n Paradijsje voor mensen die van frisse lucht, privacy en 
een heerlijk buitenleven houden. 

Vraagprijs f 685.000,- k.k. 

Snelle verkoop is voor ons gewenst. Wij vragen een bod! 

Belt u ons voor toezending folder met fotogr. gegevens -
plattegrond en afspraak bezichtiging, onder 05779-435 
( 18.00-20.00 uur) of 020-261018 (09.00- 17.00 uur). 

Antillean Capital 
Commodity Trust N.V. 

gevestigd te Oranjestad, Aruba, Nederlandse Antillen. 

uitgifte van 4900 aandelen B aan toonder 
groot U.S.$ 10,- nominaal tot de prijs van U.S.$ 100,-

per aandeel B elk. 

Uitsluitend in .. K"stukken, in coupures van 1, 10, 20 en 100 
aandelen ten volle delend in de resultaten over het boekjaar 1982 
en volgende boekjaren. 
De vennootschap behoudt zich het recht voor de uitgifte te verho
gen tot maximaal 14900 aandelen B. 
De Trust biedt een mogelijkheid tot belegging in een door des
kundigen beheerde, op internationale basis samengestelde por
tefeuille in goederen termijncontracten, termijncontracten in va
luta's en de handel in effecten en andere waardepapieren. 
Inschrijving: tot uiterlijk woensdag 3 november 1982. 
Storting: tot woensdag 17 november 1982, 11.00 uur. 
De inschrijving staat open op de voorwaarden van het prospec
tus d.d. 25 september 1982. 
Bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel te Am
sterdam kunnen uitsluitend inschrijven bij Staal Bankiers N. V. 
te 's-Gravenhage en aan hen zal de gebruikelijke provisie worden 
vergoed. 
Officiële toelating tot de onofficiële parallelmarkt te Amsterdam 
zal worden aangevraagd. 
Prospecti en inschrijfbiljetten zijn verkrijgbaar bij Staal Bankiers 
N.V., Lange Houtstraat 8, 2511 CW 's-Gravenhage, tel.: 070-
469480, alsmede bij A.C.C.T. N.V. antwoordnummer 457, 
2060 VE Bloemendaal. 

Oranjestad, 25 september 1982 
Antillean Capital Commodity Trust N.V. 
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SKIVAKANTIE 
IN LES MARECOTTES (ZW) 

Gezellig, sneeuwzeker familie-skigebied ( 1100- 2300 m). 
In ons comfortabele chalet-hotel bieden wij u persoonlijke 
verzorging, gezelligheid, uitstekende keuken, veel verblijfs
en speelruimten, groot zwembad, sauna, huisbioscoop, enz. 
Cabinebaan vanaf hotel; 35 min. van skigebied Verbier. Trein
en goede wegverbinding; 10 km van einde autoweg bij Mar
tigny. 

Skiweken (7 nachten halfpension incl. skipas): januari en 
vanaf 6 maart ZFr. 497. - 567: februari tot 5 maart 
ZFr. 630. - 700. Korting voor kinderen. Op ouderkamer 
tot 6 jaar (logies met ontbijt) gratis. Met Kerst nog enkele 
kamers vrij, ook voor één week. Tevens verhuur chalets 
en appartementen. 

Belt u nu meteen met 
Elly en Jan Mol (eig.) en wij 
zenden u omgaand onze 
folder toe. 
Lid Club kindervriendelijke 
hotels in Zwitserland. 

HO,JVL **** 
__;;lux MiffvcttoiftJ 

CH-1923Les Marécottes (Wallis) 
Tel.: 09.41.26-81547 
vanaf 1 april83:61665 

O~vakantie 
naar Zuid-Afrika. 

Twee keer per week vertrekt uw SAL 'privévliegtuig' 
van Schiphol naar Johannesburg. Naar de vakantie van 
uw leven. Of naar uw familie en vrienden in Zuid-Afrika. 
En het plezierige is: uw vakantie begint al aan boord van 
uw ruime, comfortabele SAL toestel. Want voor de vakantie
ganger is er de speciale Silver Class met z'n gastvrije comfort 
en voordelige tarieven. 

Uw SAL 'privévliegtuig', u wordt er bediend en 
verwend alsof u de enige passagier aan boord bent. 

VAKANTIEBON 

Stuur mij uw uitgebreide dokumentatie 
over reizen naar en in Zuid-Afrika. 

Naam: ____________________ _ 

Straat:---------------------

Postcodc'/Piaats: 
Bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
SAL. Stadhouderskade 2. 1054 ES Amsterdam 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

dat 't u schikt. 

Uw eigen bungalow i11ecn van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveelmN'r voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. l·lorida 
wordt- wat betreft onrm•rc1HI goed
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere k<llll van de 
Atlantische Oceaan is alniet lileer 

gesitueerd in unieke woongebiPdcn: 
bungalowparkPil nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 

Kleinere percelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
lxm in voor meer informatie. Het is nu 
de moeite waard om zich te verzekeren 
van een plezierig verblijf in Florida. 

Zoals l'inc l\idge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

( )f u mi of ineen The Deltona Corporatien 
ongewoon. lall•r staeliuni van uw bunga- 3250 SW Th1rd Avenue. Mom. Flondo 33129 USA 

Tbc Deltona Corpora I ion - cc11 low in Floridawilt gaan 
van Floriela's grootste ontwikkelaars- genil'll'n, reserveer alvast. 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Van bcscheide11 a findingen clelig bouwgrond te kopen. 
(maar toch luxueus en k<nnfortalwl) Een perceel bouwgrond 
tot werkelijk riante behuizingc11. van 1()()() m" is al vcrkrijg-
Hovendien worden alle btu1galows baar voor U.S. Sl:2.:200. 

I IIJt,un tlw I'Hlpl'rtv kl'p<lrt rl'qllill·riiJ\· h·dviid I dl\ <J!Hill·;,d Jt IH'f!l!t' "glllllg ;uJvtill!Jg G 
\() Ft>dcral <~gl'lll'~ h<t.'l Jlldgcd tlw 11 w1 1h ( )r \ ,dl!l'. 1f dil~,< )f th1~ pn qwrty :\1) li'(!~ti '~""n~;,,~','. 

randstad bewaking bv 

andreas schelfhoutstraat 48 
1058 HV amsterdam 
telefoon 020-17 36 22 

lid van de veren1g1ng 
van particuliere 
beve1l1g mgso rgan isat1es 

bedrijfsbewaking 
portiersdiensten 
stil alarm 
nachtcontrole 
scheepsbewaking 
brandwachten 
winkelsurveillance 
mobiele surveillance 
surveillance met honden 
koeriersdiensten 
receptionisten 

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

I c/o Van Empel Vcrmeulen Antwoordnummer 6064 
:l700 VB Zeist NL Telefoon O:l40!J- SS019 

: f\Ai\f\1 

I 
ADRES 

I'OSTKOIJE I'I.AATS 

I TELEFOON (ZAAK) 

VLOER
KLUIS 

,, 

(PRIVf:) 

Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

8-pagma brochure 
Telefoon 03451·611 0 WD 



EXCLUSIEF 

CANVASVERKOOPCENTRUM 
Prinsengr. 158 -Tel. 020 - 266992 
1016 HA T.o. Westertoren, Amsterdam 

130 Soorten canvas, voor bootkappen, autohoezen, caravanten
ten. Lichtgewichtdoek voor trektenten. Zonschermdoek van 120 
cm tot 270 cm breed. Balkonbespanningstof ± 80 cm breed kant 
en klaar met ringen en koord. Stoelloper 40 cm br. in wel 20 des
sins. Fietstassen, schoudertassen, weekendbags, boodschap
pentassen, alles echt zeilmakerswerk. 

Nog nooit bij Switzer geweest? 
Kom nou. 

PETER KORF DE GIDTS 
ANTIQUAIR 

• Antiek glas 

• Maçonniek Glas 

• Antiquiteiten 

Kerkstraat 142 (spiegelkwartier), Amsterdam 
Telefoon 020- 252625 

BELEGGING 

Mogelijkheid tot het plaatsen van deposito's gedurende 4 ja
ren. 
Opbrengst 18 % per jaar, garantie in gouderts. 

Inlichtingen: De Waaijer & Partners voor Nederland: "De 
Berkelstaete", Rijksstraatweg 117, 7231 AD Warnsveld. 
Telefoon 05750- 22483*. Telex 49753 staet NL. 
Voor Zwitserland: 
Chamerstrasse 52, CH 6301 Zug. Telefoon 09 4142216764 
Telex 862263 COWA. 

Christiaan van der Klaauw 
In het Friese dorpje Joure herleeft de tijd van rond 
1750 toen Jouster klokkenmakers de Friese stoel
klok 'bouwden. Christiaan van der Klaauw is een 
klokkenmaker, die op dezelfde ambachtelijke wijze 
zijn stoelklokken bouwt. Een unieke klok is bijvoor
beeld de carillon-kalender klok, waarop u kunt waar
nemen de zonnestand met meelopende horizon en de 
maanstand in bolvorm. Deze klok speelt 3 melo
dieën op 6 bellen. U kunt op deze klok inschrijven 
voor de maand november (okt. is volgeboekt). 

Inl.: p.b. 119, 8500 AC Joure of Kruisstraat 5, tel. 
05138 - 4390. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 
Een jong, uniek kleermakersbedrijf, dat voortbouwt op de tradities van Gronin
gen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. 
Het bedrijf bestond op 1 april jl. 6 maanden en is trots dat het in deze korte tijd 
zeer tevreden klanten heeft gekregen in alle provinciën in Nederland. 
Indien u dat wenst, en waar dat uitdrukkelijk toegestaan is door klanten van Ate
lier 7, kunt u referenties krijgen uit uw omgeving. 
Eén telefoontje (050 - 185186) naar Atelier 7 is voldoende om één van de 
kleermakers, waar ook in Nederland, geheel vrijblijvend, naar u toe te laten ko
men. Hij bespreekt met u dan de wensen wat betreft de stof, het model en uw 
speciale wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te 
voelen. Pas dan besluit u of u een costuum laat maken. 
Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste stoffen
collectie in Nederland. 

Atelier 7, Spilsluizen 5, Groningen 
Tel. 050- 185186 

Inleveren? Jazeker! 
Uw oude goud kunt u in veel gevallen tot een geheel nieuw sieraad la
ten verwerken bij Rob Sipkes Edelsmid in Haarlem. Maar ook zonder 
dat de gevoelswaarde van een dierbaar bezit verloren gaat, kunnen 
vaardige handen het tot nieuwe glans brengen. Speciaal van uw oude 
trouwringen kunnen bekwame edelsmeden een ontwerp maken en 
daarbij tot ongedacht mooie creaties komen. Natuurlijk kunt u ook 
met uw eigen idee of ontwerp bij deze échte ambachtslieden terecht. 
Van edele materialen worden dan zéér persoonlijke sieraden gesmeed. 
U vindt Rob Sipkes en zijn medewerkers in 't hart van Haarlem, bij 
de Oude St. Bavo en de Grote Markt. 

ROB SIPKES EDELSMID 
Warmoesstraat 2, Haarlem, 023 - 324309 

(I\ 
co 

9ueen 
SIZ9 damesmode 

specialiteit- alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 t/m 62 

9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 Telef. 050- 180126 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécottes I De heer G. Boersma, 
Hoogeveen I The Deltona Corporations, USA I Hotel Edenhof, 
Zwammerdam I In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert b.v., Schoon
hoven I Judokwai Velp, Velp I Vakantieboerderij Klein Oever, 
Balkbrug I Olsman Ramen en Deuren, Veenendaal I Onderlinge 
Ziektekostenverzekeringmaatschappij, Den Haag I Hotel-Res
taurant "Peerboom", Epen I RAIIBovag, Amsterdam I Rotunda 
Tours, Emmen I Rijko Handelsonderneming, Tilburg I Wijnko
perij Van Tetering, Bloemendaal I W. E. J. Tjeenk Willink B.V., 
Deventer I Stichting Vaar Vast, Leidschendam. 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal -Velp? Omdat voor 
uw gezin, vrienden en kennissen In een sfeervolle 
omgeving mogelijkheden bestaan. 
Judo -Jiu-Jitsu - Karate- Halha-Yoga -Jazz- beat
en soul-ballet, moderne damesgymnastlek. 

Tel.085-62.06.28 
Heemskerklaan 54 - 6881 ES VELP (Gld.) 

HOTELEDENHOF 
in het sneeuwzekere LENZERHEIDE (Zwits.) heeft de ko
mende winter nog kamers vrij. Vraag folders en inlichtingen, 
ook over onze 12-pers. busreizen, bij de Nederlandse Hote
lier B. de Geus, Vinkebuurt 6 te Zwammerdam, tel. 01726-
15520, b.g.g ... De Watergeus" te Noorden, tel. 01724 -
8398. 

Aan iedereen die een ziektekosten
verzekering met een uitsluiting 
van bepaalde ziekten of gebreken 
heeft. 
De "O.O.M." accepteert iedereen, ongeacht gezond
heidstoestand, leeftijd of woonplaats. En dat zonder 
die uitsluiting! 

Vraag Uw assurantie-adviseur naar de "O.O.M."
ziektekostenverzekering of zend de antwoordcoupon 
op. 
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Onderlinge Ziektekostenverzekering-Maatschappij U .A. 
Scheveningseweg 9, 2517 KS Den Haag, telefoon 070- 624011. 
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De P-artij en de formatie 

Het zijn spannende, belangrijke dagen voor het land, 
voor de politici- natuurlijk- maar ook voor de partij. 
De beslissingen over het regeerakkoord en de keuze van ministers en 
staatssecretarissen vormen de grondslag voor het kabinetsbeleid in de 
komende jaren. De beoordeling van dat beleid zal bepalend zijn voor de 
toekomst van de VVD. Alle voorwaarden zijn aanwezig om ons in hoge mate 
verantwoordelijk te voelen voor wat zal gebeuren. 
Wij samen, als leden van de partij, hebben een verkiezingsprogramma 
gemaakt. Daarvan is erg veel terug te vinden in het regeerakkoord. Daarom 
heeft de fractie- en namens u het hoofdbestuur- gezegd, ermee in te stemmen. 
Ondanks alle publikaties over de snelheid waarmee de VVD tot het positieve 
besluit kwam, waren het moeilijke beslissingen. Alle betrokkenen waren zich 
zeer bewust van de problemen die zullen gaan ontstaan. 
Harde maatregelen die veel kritiek zullen ontmoeten, waarvan acties en 
demonstraties het gevolg zullen zijn. Belangengroepen die het kabinet en dus 
de VVD zullen aanvallen. Daardoor zal druk op de partij ontstaan. Tel daarbij 
de twijfel die in de eigen achterban zal ontstaan, omdat alle goede bedoelingen 
van het kabinet niet direct zichtbaar resultaat zullen opleveren. 
Het zal moeilijk blijken alle kiezers en u, als leden bij elkaar te houden. Zullen 
we er altijd weer in slagen duidelijk te maken wat we willen en waarom? 

Die verantwoordelijkheid drukt zwaar. Het is zeker dat we alleen samen de 
storm zullen kunnen trotseren. In openheid met elkaar. Tot nu toe is het prima 
gelukt schouder-aan-schouder te staan. De leiding van de fractie en die van de 
partij werken in de beste verstandhouding samen zonder politiek gehakketak 
dat in andere partijen zoveel wordt gezien. Zo,n relatie zal ook met de VVD
leden in het kabinet worden gevraagd. 
Open, eerlijk en in de vaste overtuiging dat we het samen moeten doen. De VVD
bewindslieden zullen niet in een ivoren toren plaatsnemen. Integendeel. Een 
hechte band in de relatie kabinetsleden-fractieleden-partijleden is de 
voorwaarde om samen de kracht op te brengen door deze moeilijke tijd heen te 
komen. 

... ;: 
.... '::~ 

Als uw voorzitter heb ik de dames en heren VVD-politici gezegd, dat u en ik 
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:f: Misschien is het een wat somber hoofdartikel. Zeker nu de zon nog schijnt. 
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EDNIJPELS: 
De formatie had sneller gekund, 
maar ik ben 
wel tevreden 
Dan opeens, dan is het er . .. 
tóch nog vrij onverwacht. Op 
26 oktoberrond het 
middaguur blijken CDA en 
WD elkaar te vinden over 
het concept regeerakkoord. 
Hier zijn voorEd Nijpels 
"tropenweken" aan vooraf 
gegaan. In het halfjaardat 
hij thansfractievoorzitter is, 
heeft hij alles gehad en 
meegemaakt. Het leiden van 
de WD-fractie, het optreden 
als WD-woordvoerder bij de 
regeringsverklaring van het 
interim-kabinet, het 
lijsttrekkerschap vanzijn 
partij- resultaat tien zetels 
winst - en nu de bouwer aan 
het CDA/WD-kabinet, waar 
hij niet zelf in gaat zitten. 
Vele dagen hebben ze uren, 
ochtenden, middagen met 
hun drieën aan de 
onderhandelingstafel 
gezeten: informateur mr. 
WillemScholten, CDA-
fractieleider, (na het 
aangekondigd vertrek van 
VanAgt) CDA-leiderdrs. 
Ruud Lubbers en WD
leider drs. Ed Nijpels. 
Een gesprek over de 
resultaten en de sfeer. 

In de verkiezingstijd beloofden zowel 
Van Agt als Nijpels dat er geen lange 
formatie zou komen. Van Agt trok zich 
terug van het politieke krachtenveld. 

Nijpels bleef alleen over om die belofte 
waar te maken. Ed Nijpels blijft erbij 
dat deze formatie nog sneller had 
gekund. "Omdat Lubbers wist dat Van 
Agt zou gaan vertrekken, heeft dat feit 
enige vertraging opgeleverd. Nadat die 
beslissing naar buiten was gekomen, 
gingen de zaken aanzienlijk sneller 
totdat we aankwamen bij het moment 
waarop de CDA-fractie over het 
concept-regeerakkoord ging 
vergaderen. Daarna zijn de zaken- met 
name op sociaal-economisch terrein
weer traag verlopen." 
Nijpels, de nieuwkomer, kreeg van zijn 
fractie na de vergadering over dit 
akkoord een blanco volmacht. 
Lubbers, doorkneed in het vak, moest 
terug naar de CDA-fractietafel om aan 
te tonen wat hij met de CDA
wijzigingsvoorstellen had bereikt 
tijdens de verdere onderhandelingen. 
Ed Nijpels: "Het is bij ons gebruikelijk 
dat de fractievoorzitter van de VVD 
veel meer ruimte krijgt van zijn fractie 
dan die van het CDA. Dat hebben we in 
het verleden ook al gezien. Bovendien 
was het concept-regeerakkoord- zoals 
het daar lag- voor ons op essentiële 
punten zéer bevredigend, terwijl er 
voor het CDA een groot aantal 
knelpunten lag. Vandaar dat Lubbers 
naar de onderhandelingstafel is 
teruggestuurd, maar ik moet 
constateren dat er eigenlijk in die week 
nadat het eerste regeerakkoord is 
uitgekomen, nauwelijks meer iets is 
gewijzigd. We hebben wel veel 
besproken, maar in feite zijn de zaken 
precies zo blijven staan als ze wáren 
geformuleerd; zij het dat op sommige 
terreinen toch nog de formulering 
meer in onze richting is aangescherpt. 
Dus wat dat betreft hadden we die 
week niet nodig gehad.' 
Ed Nijpels is tevreden over het 
bereikte resultaat en hij mag dat zijn. 
De perscommentaren over het bereikte 
akkoord onderstrepen zijn visie. 
Over dat akkoord: "De VVD-fractie is 
tevreden. 
Allereerst over de drie harde 
voorwaarden die op het gebied van het 
financieel-economisch beleid voor de 
komende jaren zijn bereikt: 
- het terugdringen van het 

financieringstekort met tenminste één 
procent per jaar; 
- de stabilisering van de 
belastingdruk, dus geen verdere 
lastenverzwaringen voor de burgers de 
komende jaren en over het feit dat 
- de omvang van de bezuinigingen nu 
vast staat. 
Daarnaast," vervolgt hij, "zijn er nog 
een aantal andere punten die in grote 
mate overeenkomen met ons eigen 
verkiezingsprogramma. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het Nederlands 
veiligheidsbeleid. Aan de positie van 
de politie. Nu is afgesproken dat de 
politie, waar dat nodig is, wordt 
uitgebreid. Ook zijn we 
overeengekomen dat op de materiële 
uitrusting van de p0litie niet zal 
worden bezuinigd. Dat betekent dat de 
politie in de komend~ jaren heel 
duidelijk een uitzonderingspositie zal 
innemen. 
Ook wat het mediabeleid betreft, is er 
via dit regeerakkoord een doorbraak 
gekomen. Het is een punt waarop de 
meningsverschillen tussen CDA en 
VVD hoog opgestapeld liggen. Waarop 
een compromis dus zeer moeilijk was te 



Albert Jan Evenhuis 
nieuwe 
vice- fractievoorzitter 

bereiken. De VVD kan nu voor een 
doorbraak zorgdragen. Commerciële 
programma's zullen worden 
toegelaten. 
De pers krijgt toegang tot Teletekst en 
op basis van het WRR-rapport komt er 
een nieuwe medianota. Ook is de 
onzinnige bepaling over één, twee of 
drie reclameborden op de sportvelden 
op de tocht komen te staan. Dit zijn wel 
enkele punten die aantonen dat de 
komende jaren een ander mediabeleid 
zal worden gevoerd " 

Middenschool 

Ed Nijpels vindt het zelfbuitengewoon 
belangrijk- "en niet alleen omdat ik er 
tijdens de campagne over heb 
gesproken, maar ook omdat ik als 
oudleraar er erg veel waarde aan 
hecht"- dat de formule van de 
middenschool uit het gezichtsveld is 
verdwenen. 
"In eerste instantie wilde het CDA 
zich alleen maar beperken tot de 
opmerking dat het één- of 

· meersporenbeleid (dus verschillende 
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De VVD-2e Kamerfractie heeft in 
een extra vergadering, vrijdagjl., 
Albert Jan Evenhuis uit Meppel 
gekozen tot haar vice-voorzitter. 
Deze post kwam vrij doordat vice
voorzitter Koos Rietkerk voor deze 
functie heeft bedankt. Nu de 
formatie in het stadium van 
persoonskeuze is gekomen, achtte 
mr. J. G. Rietkerk het beter dat de 
fractievoorzitter terzijde wordt 
gestaan door een andere vice
voorzitter. 
Om in de formatietijd de 
continuïteit in de fractieleiding te 
waarborgen, werd besloten deze 
belangrijke post direct op te vullen. 
De nieuw gekozen vice-voorzitter ' 
Evenhuis (40) zit sinds 1973 in de 
Tweede Kamer. Hij behandelt daar 
o.a. onderwijs, binnenlandse zaken 
en welzijnszaken. 
Verder is hij o.a. jaren lid geweest 
van de Drentse Staten. Daar leidde 
hij de fractie van 1975-'82. Verder 
was hij van 1971-'76lid van het 
VVD-hoofdbestuur. 
Het duo Nijpels-Evenhuis gaat nu 
Sl;lmen de sterk uitgebreide en 
vernieuwde fractie leiden. Aan hen 
de opgaaf en de uitdaging de VVD 
door de komende jaren te leiden. 

schooltypen) de komende jaren niet 
aan de orde was en daarom in het 
regeerakkoord ook niet bespróken 
moest worden. Dat ging mij niet ver 
genoeg. Uiteindelijk is erbij 
opgenomen dat in ieder geval in deze 
regeerperiode geen initiatieven of 
beslissingen kunnen worden genomen, 
die leiden tot het in gevaar brengen van 
de schoolkeuzevrijheid van de ouders. 
Dat is voor ons als VVD van heel groot 
belang. 
Tenslotte wil ik de vrede en 
veiligheidsparagraaf noemen. Ten 
opzichte van de paragraafvan Van 
Kemenade is die genuanceerder 
geworden. Hierin wordt duidelijk 
aangegeven dat ook de VVD zich 
zorgen maakt over de toenemende 
kernbewapening in onze wereld, maar 
er staat ook duidelijk in dat het hele 
vraagstuk van de kernwapens niet 
eindeloos meer vooruit geschoven kan 
worden. Op ons verzoek is erin 
opgenomen dat volgend jaar aan de 
hand van de nieuwuit te brengen 
defensienota in het kabinet en in de 
Kamer een discussie zal plaatsvinden 
over de stand van zaken in Génève." 

Reny Dijkman 

Scholten 

Voor informateur Scholten heeft de 
VVD-fractieleider niets dan lof. "Hij is 
één van de meest voortreffelijke 
mensen die ik de afgelopenjaren in de 
politiek heb ontmoet. Ik denk dat als er 
één onafhankelijke man in dit land is, 
dat het dan Scholten is. Als ik ooit wéér 
voor de vraag zou komen te staan hoe 
we het best een kabinet in elkaar 
kunnen timmeren dan is dat wat mij 
betreft onder leiding van de heer 
Schol ten." 

Verwacht hij voor dit komend kabinet 
een langere levensduur dan van het 
kabinet Van Agt-Den Uyl? 
"Het is onmogelijk om dat te 
voorspellen. Ik geloofwel dat gezien 
het feit dat door deze verkiezingen de 
machtsverhoudingen in de politiek 
aanzienlijk zijn gewijzigd, de nieuwe 
situatie behoorlijk verschilt van de 
situatie de vorige keer. De VVD is wat 
zelfbewuster geworden. Zij kán dat 
ook zijn, gezien ons zeteltal. Met deze 
onderhandelingen hebben we laten 
blijken dat we op een aantal punten 
zekerheid wilden hebben. Aan onze 
kandidaatbewindslieden geven we 
geen opdrachten mee, maar het is 
duidelijkdat in de komende jaren de 
situatie anders ligt dan in het verleden. 
De lijsttrekker zit nu niet in het 
kabinet, maar in de Kamer. Dat houdt 
in dat er heel intensief overleg zal 
moeten zijn tussen bewindslieden en de 
Kamerfractie. Met name zullen we 
voor een team bewindslieden moeten 
zorgdragen, dat de zaken heel goed 
naar buiten kan presenteren. De 
beslissingen die genomen zullen 
moeten worden en het beleid dat we 
zullen moeten voeren zal 
buitengewoon zwaar zijn. Het zullen 
ook zure maatregelen zijn en daarom is 
het van nog groter belang dan in het 
verleden dat we nu zorgen dat we ook 
mensen hebben die die feiten naar 
buiten kunnen uitdragen. De 
fractievoorzitter heeft daarin een 
stimulerende rol en zal die ook hebben 
bij het bepalen van het beleid van het 
kabinet." 
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Impressie van een VVD-cursus 

naar 
,,bewust 

bekwaam'' 

Ja, Henk is bezig met z'n cursus •.. 

Regelmatig leest u in dit blad 
... "De H aya van Someren 
Stichtingorganiseert ... "en 
dan volgt de aankondiging 
van de een of andere cursus 
waarvoor u wordt geacht drie 
avonden, één tot drie 
zaterdagen of een paar 
weekends uw tijd te besteden 
aan de partij. Althans . .. zo 
zien vele niet-cursisten 
derge/ij ke mededelingen. 
Dat is echter wél een 
denkfout, want die tijd en de 
(vrienden) prijs die u voor 
dergelijke trainingen over 
hebt, komen in de eerste 
plaats u zelf ten goede: uw 
eigen ontplooiing en 
mogelijkheden. Want,nouop 
de man af gevraagd: "Is het 
leuk om door uw politieke 
tegenstander onderuit te 
worden gehaald, terwijl u 
wéét dat uw motivatie en 
argumenten veel beter en 
sterker zijn?" 

De koppen bij elkaar 

\ '' 
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Bekwaam, onbekwaam geloof ik ••• 

Er zijn veel dingen te leren, te 
verbeteren. Oók voor volwassenen, die 
jaren geleden met een zucht van 
verlichting voor het laatst de 
studieboeken dichtklapten. 
Het vervelende is datje die hiaten in je 
functioneren en je kennis vaak pas 
ontdekt, wanneer je genadeloos op de 
feiten wordt gedrukt. 
Daarom meldde ik me voor de cursus 
discussie- en vergadertraining, die op 
drie oktober-zaterdagen in de 
Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden. 
Eerlijk gezegd gaf deze aanmelding bij 
kennissen enige hilariteit. Als je als 
spraakwaterval bekend staat, komt 
onmiddellijk de vraag:" Waar heb je 
dat nou voor nodig?" Ik kon dus 
beginnen met de directe omgeving het 
verschil uit te leggen tussen goed
gebekt zijn en het goed mee kunnen 
doen aan discussies en vergaderingen. 
Liesbeth van Raalte, vice voorzitter 
van de VVD en tevens belast met 
Vorming en Scholing, merkte eens op: 
"De meeste mensen denken van 
zichzelf dat ze dergelijke cursussen 
niet nodig hebben. Degenen die 
komen, zijn sterk gemotiveerd." 

Onwennig 

En zo zitten we met zestien mannen en 
vrouwen op 2 oktober op een stralende 
na-zomerzaterdag wat onwennig naast 
elkaar en naar de cursusleider, de heer 
Van Lier, te kijken. Allemaal in het 
zelfde schuitje. Adjunct-secretaris 
Hans van den Broek heeft vanaf zijn 
binnenkomst elke cursus meegedraaid, 
zodat hij volgens mij het VVD-A, B,
en C-diploma tegelijk aan het halen is. 
De cursus begint rustig: "Wat willen 
jullie eigenlijk?" "Wat verlangenjullie 
van mij?" vraagt de heer Van Lier op 
die eerste ochtend. Daardoor ontstaan 
groepjes die de koppen bij elkaar 
steken om vast te stellen wat men het 
liefst besproken en gepraktiseerd wil 
hebben deze zaterdagen. Van die 

:: : : : : ::Ij: 



groepjes schuiven de woordvoerders 
bij elkaar en vat één de standpunten 
van de verschillende groepen samen. 
;,waarom is hfj voorzitter?" vraagt 
Van Lier de aanwezigen. Juist ja, we 
waren dus al de hele ochtend bezig met 
hetgeen waarvoor we kwamen. 
Om de beurt gaan we door het diepe 
dal van de onkunde. Het is niet erg, 
want we zitten allemaal voor het blok 
en alleen van je fouten kun je leren. Of, 
zoals de heer Van Lier het zegt: "Van 
onbewust bekwaam word je bewust 
onbekwaam gemaakt om met die 
kritiek te komen tot de vorm van 
bewust bekwaam. Dát is het hele 
leerproces." 
Voor de tweede zaterdag moeten we 
een inleiding met een controversiële 
stelling voorbereiden. Die moet 
ongeveer 7 minuten duren, waarna de 
groep discussieert. De vrijwilliger die 
zich- gelukkig- meldt, doet het in mijn 
ogen en oren razend knap. Ook het 
beeld op de monitor is bevredigend, 
maar als alles is besproken, zit ik vurig 
te hopen dat ik nfet nummer twee zal 
hoeven te zijn. Door de bespreking heb 
ik al vier kardinale regiefouten in mijn 
inderhaast uitgeschreven inleiding 
ontdekt. We mochten om te beginnen 
haar niet uitschrijven, maar moesten 
puntsgewijs praten. De opbouw moest 
duidelijk een inleiding, kern en 
samenvatting bevatten. Op dat punt 
was ik ook al in de fout, want het 
houden van een inleiding is totaal iets 

anders dan de opbouw van een artikel 
dat gelezen moet worden. En die 
andere twee fouten? Ja kom, ik ga 
helemaal voor aap staan! Ga die cursus 
maar volgen, dan heeft u ook de kans ze 
te maken. 

Spoorzoeker ij 

Het volgen van deze cursus lijkt soms 
op spoorzoekerij. Bij sommige 
opdrachten denk ik: "Waarom moet 
dát nou?" Het heeft allemaal zijn 
reden en regelmatig loop ik met open 
ogen en de nodige argwaan in een 
zorgvuldig opgezette fuik. Het zijn 
fascinerende, maar doodvermoeiende 
dagen. De eerste zaterdagavond zit ik 
om halfnegen 's avonds voorde buis te 
slapen. Na de tweede komt de 
terugslag op zondag. Ik heb oprecht 
bewondering voor de heer Van Lier, die 
verschillende cursussen tegelijk heeft 
lopen en die kans ziet ons zaterdags van 
tien tot half zes bezig te houden; die 
daarbij soms de illussie wekt dat wij 
hém bezig moeten houden, waarna we 
ontdekken dat hij nog steeds heel stevig 
de touwtjes in handen heeft. 
Er zijn talloze zaken, waarbij- als ze 
worden besproken- we zeggen: "Ja, 
natuurlijk!" Maar die we al handelend 
niet zien, niet herkennen. U krijgt van 
mij in dit artikel geen enkele aangever 
of aanwijzing. Copyright Van Lier. Die 
ga ik niet onder de duiven schieten. 

Reny Dijkman 

Dit artikel schrijf ik om de drempel 
naar de cursussen te verlagen, om u een 
beetje geestdriftig te krijgen. 
Zo'n cursus heeft los van de inhoud nog 
een ander nuttig effect. De meeste 
mensen in de partij zijn zeer 
zelfstandig bezig. Of ze nu 
gemeenteraadslid of wèthouder zijn of 
net beginnend enthousiast lid. In een 
dergelijke functie kan je haast nooit 
tegen iemand zeggen: "Ik ben zo 
onzeker over mijn spreekvaardigheid", 
of: ,,Vergaderen,góed vergaderen, 
vind ik zo moeilijk." Tijdens zo'n 
cursus kan dat allemaal wel. 
Dat gebeurt ook tijdens de lunch. 
Bovendien wordt in een dergelijk 
willekeurig gezelschap weer een beetje 
van die anonimiteit van onze grote 
partij weggehaald. Op de volgende 
ledenvergadering ken ik weer wat méér 
mensen vanuit alle windstreken. Het 
heeft iets medeplichtigs samen op 
cursus te hebben gezeten. • 

Zaterdagavond 
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Ank van Namen 
over de" Vrouwen 
inde VVD": 

,,'tMoet 
gaan 

léven!'' 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 
november zullen weer enige 
honderden vrouwen bezit 
nemen van congrescentrum 
"De Blije Werelt" in 
Lunteren, dat opnieuw het 
decor vormt voor de 
jaarlijkse conferentie van de 
,, Vrouwen in de VVD". De 
leiding van het weekend is in 
handen van Ank van Namen, 
sinds een halfjaar voorzitter 
van de vrouwenorganisatie. 

De voorbereiding op het 
voorzitterschap is slechts kort geweest, 
maar met de steun in de rug van 11 ~ 
jaar gemeenteraadservaring en onder 
meer een voorzittersfunctie van de 
Fed. Vrouwenraad Den Helder staat ze 
stevig in de schoenen. De druk van 
allerlei andere functies die haar 
opsplitsten is weggevallen en, 
gevraagd naar haar nieuwe ervaringen, 
moet Ank bekennen dat het haar niet is 
tegengevallen. Hoewel: "Een 
buitenstaander is er niet van 
doordrongen wat er allemaal aan 
vastzit. Er zijn zoveel dingen die op je 
afkomen als gevolg van die functie. Je 
komt in een bestaande organisatie. Je 
moet, voortbordurend op wat er is, naar 
eigen idee bijsturen. Gelukkig heb ik 
veelloyaliteit van anderen 
ondervonden. Met elkaar proberen we 
die volle kar op 't juiste spoor te 
zetten." 

"Niet zweverig" 

De ontmoeting met Ank vindt plaats in 
het bosrijke Ermelo waar de familie 
Van Namen volgendjaar definitief 
haar domicilie kiest. Een paar rustige 
herfstdagen zijn er voor Ank evenwel 
niet bij. De tassen vol VVD-spullen 
staan immer binnen handbereik. Vaak 
meerdere malen per week reist ze naar 
Den Haag of elders in den lande, voor 
politiek overleg, een (hoofd·) 
bestuursvergadering, bezoeken aan 
Kamercentrales enz. Vooral dat laatste 
vindt ze erg belangrijk. "Je moet goede 
contacten onderhouden met 't land. 
Dan gaat het voor vrouwen léven. Ik 
wil niet de grip verliezen en van 
bovenaf zweverig bezig zijn. Vrouwen 
activeren, dààr zijn wij voor. De 
"Vrouwen in de VVD" moet uitgroeien 
tot een actieve organisatie, gedragen 
door de vrouwen in het land." 
Refererend aan de recente 
verkiezingsresultaten: "De partij richt 
zich op nieuwe kiezers. Dat doen wij 
met de vrouwen ook. Het is ontzettend 
jammer datpercentagegewijsde 
kiezersaanhang van vrouwen bij de 
VVD het laagst is (VVD 48,2 %; PvdA 
49,1 %enCDA54,2 %). Webebben 
nu een prima kans om de grote 
middenpartij te worden. Daar zullen 
we met z'n allen . ·at aan moeten doen. 
Als bestuur vc.'-"' de partij, maar ook als 
bestuur van de "V rou wen in de VVD". 
Het is nu of nooit! Veel vrouwen willen 
graag dat wij ons duidelijker 
profileren. Ze willen bijvoorbeeld 
weten hoe de" Vrouwen in de VVD" 
over het kostwinnerschap denken. We 
zullen meer onze standpunten naar 
buiten moeten laten doorklinken zodat 
anderen op den duur niet meer om ons 
heen kunnen. 

Kijk-naar-mij-vrouwen 

Dat liberale vrouwen door een aantal 
radicaal-feministische groeperingen 
regelmatig overschreeuwd, 
weggehoond of genegeerd worden is 
Ank een voortdurende bron van 
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ergernis. "Gelukkig heerst binnen het 
Politiek Vrouwenoverleg een andere 
sfeer maar zoiets als het 'Breed 
Platform van Vrouwen voor 
Economische Zelfstandigheid' ... 
daar heerst een intolerantie en 
intimidatie waardoor je als liberale 
vrouw niet aan de bak komt. Er wordt 
niet eens naar elkaar geluisterd." En 
Ank, geen voorstander van het 
conflictmodel, wil niet zo ver gaan 
rotte tomaten te gedogen om aan 't 
woord te komen. "Dergelijke 
groeperingen schieten hun doel voorbij 
met hun provocerend optreden. Je 
moet wel selectief zijn in je keuze om 
ergens aan deel te nemen en je afvragen 
of er door onze inbreng iets te bereiken 
valt." 
Echt fel wordt Ank pas als ze het heeft 
over de tegenwerking van zogenaamde 
"kijk-naar-mij-vrouwen", een term die 
ze heeft geleend van een 
Adviesraadslid om vrouwen aan te 
duiden die het voor zichzelf 
"gemaakt" hebben en eenaparte 
vrouwenorganisatie binnen een 
politieke partij niet nodig vinden. "Dan 
krijg je dat sfeertje van ,je hebt toch 
alle kansen" en" we hebben toch ook 
geen Mannen in de VVD!". Ze hebben 
er geen benul van waarom wij als 
liberale vrouwen overal 
vertegenwoordigd moeten zijn." 

Standpunt 

We praten over "L.unteren". Het 
onderwerp dat ditjaar centraal staat is 
"Meer vrije tijd dan werk". Waarom? 
Ank van Namen: "Het is een thema 
waar de politiek nog niet wezenlijk mee 
bezig is geweest. En het is een 
probleem voor iedereen." Ze doelt 
daarmee op de voorspelde uitstoot van 
werk door de steeds verdergaande 
automatisering. De sociale, 
economische en politieke 
consequenties hiervan zijn nog 
onvoldoende onderzocht. Volgens de 
heer A. E. Snellink, 
computerdeskundige en spreker op het 
congres, is er geen andere keuze dan 
automatisering. De mens zal zich naar 
zijn mening moeten voorbereiden op 



een alternatieve levenswijze en de 
positieve kanten van een leven vol vrije 
tijd uitbuiten. We zullen moeten leren 
leven in een science fiction-achtige 
toekomstwereld, waarin robots, 
computers, chips en kunstmatige 
intelligentie de mens het werk uit 
handen zullen nemen. De heer Snellink 
heeft met zijn recente uitlatingen nogal 
wat stof doen opwaaien, maar het 
probleem wordt nu in ieder geval 
onderkend. De "Vrouwen in de VVD" 
zullen het onderwerp eerst grondig in 
hun afdelingen behandelen om in april 
naar buiten te treden met een 
gefundeerd standpunt als bijdrage tot 
de politieke meningsvorming. Ook de 
heer Geertsema en mevrouw Mulock 
Houwer zullen over dit thema het 
woord voeren in Lunteren, met dien 
verstande dat zij het ieder vanuit een 
andere invalshoek zullen belichten. De 
vrijdagavond zal in het teken staan van 
"liberale vrouwen in bestuurlijke 
functies". Een forum van bekende 
liberale vrouwen, voorgezeten door 
Liesbeth van Raalte, zal ingaan op 
vragen van de aanwezigen. Het 
congres wordt geopend met een 
inleiding door Ed Nijpels. Als de 
fractievoorzitter om politieke redenen 
verhinderd mocht zijn zal 
partijvoorzitter Jan Kamminga actede 
présence geven. 
"Goed hè", zegt Ank van Namen, "dat 
is toch duidelijk een stuk erkenning 
vanuit de partij." Ze zegt het met het 
rotsvaste vertrouwen dat Lunteren 
1982 het begin zal inluiden van een 
extra actieve periode voor de 
"Vrouweninde VVD". AanAnkzal 
het niet liggen ... 

door 
Anita 
Wagernakers 

Programma 
Lonteren 1982 

Vrijdag 19november 1982 

vanaf17 .00 uur 
Ontvangst 

18.30uur 
Diner 

20.00uur 
Opening door voorzitter" Vrouwen in 
de VVD" 
Mevrouw J. A.P. van Namen-van Eek. 
Inleiding door de fractievoorzitter 
Tweede Kamer, Drs. Ed Nijpels. 

Koffie 

Forum "Liberale vrouwen in 
bestuurlijke functies". 

Zaterdag 14 november 1982 

tussen 08.30 - 09.30 uur 
Ontbijt 

Behandeling onderwerp: "Meer vrije 
tijd dan werk?'' 

09.30-10.00uur 
Inleiding door de heer A. Snellink, 
vice-president MAl International 
Cooperation 

10.00-10.30uur 
Inleiding door mevrouw E. J. Mulock 
Houwer, hoofd directie Coördinatie 
Emancipatiezaken. 

10.30-ll.OOuur 
Inleiding door mr. W. J. Geertsema, 
Commissaris der Koningin in de 
provincie Gelderland 

ll.00-11.30uur 
Koffiepauze 

11.30-12.15uur 
Gelegenheid tot stellen van vragen aan 
de inleiders 

l2.15-14.00uur 
Aperitief+ lunch 

14.00-15.00uur 
Discussie in groepen, teneinde te 
komen tot het opmaken van stellingen, 
waarover vrouwengroepen/ afdelingen 
kunnen discussiëren (maximaal2 
stellingen per groep) 

15.00-16.00uur 
Plenaire vergadering, waarin de 
stellingen bekend worden gemaakt. 

16.00uur 
Sluiting 

Najaarsconferentie Lunteren, 19 en 20 november 1982 "Meer vrije tijd dan 
werk" 
Deze strook zenden aan bet Secretariaat" Vrouwen in de VVD", 
Koninginnegracbt 57,2514 AE 's-Gravenbage. 

Ondergetekende, 

naam: ------------------------------------------------~ 

adres: 

postcode: ______ _ woonplaats ________________________ _ 

geeft zich op als deelnemer voor de Najaarsconferentie te Lunteren. 

Gehele congres 
vrijdagavond + diner 
vrijdagavond vanaf 19.30 uur 
zaterdag+ lunch 

/97,50 
-45,--
- 10,--
-40,-

( doorbalen wat niet 
van toepassing is) 

I.v.m. plaatsgebrek zullen veel congresgangers een kamer moeten delen. Uw 
eventuele voorkeur voor een kamergenote kunt u hieronder aangeven: 

naam: --------------------------------------------------

adres: ________________________________________________ __ 

woonplaats: ----------------------------~----------------

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
51.03.35.586 van de ABN-bank, t.n.v. Stichting Organisatie" Vrouwen in de VVD", 
pI a Stadbouderslaan 3, 4461 TI Goes. Girpnummer van de bank: 46882. 

Handtekening: 

.·.·.·.·.· 

.·.·.·.·.· 
·.·.·.·.·. 

I, 
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Over vervoer wordt 

Minder wachten 
op de halte. 

Discussies over het vervoersbeleid in Nederland 
worden vaak vertroebeld door 'n eenzijdige nadruk 
op de maatschappelijke vóórdelen van het openbaar 
vervoer en op de nádelen \(an het particuliere auto· 
gebruik. Alsof het niet de auto is die maar liefst 75% 
van onze totale behoefte aan personenvervoer dekt. 

Terwijl het openbaar vervoer voor 12% in die 

"BI11 dat ik Rij" 1s een 1n1llal1ef van BOVAG en RAl. 

behoefte voorziet. En daarvan waar· 
schijnlijk nooit veel méér kan maken. 

dan 15%. Niemand zal het betreu· 
ren dat de Minister van Verkeer en 
Waterstaat het openbaar vervoer 

extra aandacht geeft. Maar het is natuurlijk onjuist 
om dan, gezien het grote belang hiervan, tegelijkertijd 
het wegverkeer te verwaarlozen. 

Het wordt tijd dat meningen en mythen weer 
vervangen worden door feiten. 

Feiten over files. 
Het is bijvoorbeeld een fabeltje dat het allemaal 

wel meevalt met de files. Het tegendeel is waar. 
Alleen al de filemeldingen die uur in, uur uit via de 

radio worden uitgezonden, zouden je op andere 
gedachten moeten brengen. En zelfs de grootste 



verschillend gedacht. 

c Minder wachten 
inde file. 

sceptici zullen toch moeten zwichten voor de 
gegevens die onlangs raar voren kwamen uit een 
onderzoek naar vertragingen in het personenverkeer. 

Daaruit bleek namelijk dat er jaarlijks door de 
knelpunten in ons wegennet zo'n 27,5 miljoen man· 
uren verloren gaan: 18 miljoen in het zakelijke 
verkeer, en 9,5 miljoen in het woon-werkverkeer. 

Deze verloren uren leiden tot een Jaarlijks maat
schappelijk verlies van ruim 550 miljoen gulden! 

Conclusie. 
Het is dom om onze vooruitgang door mythen te 

laten belemmeren. Daar is onze mobiliteit veel te 
belangrijk voor. En daarom moet elk vervoer weer de 
aandacht krijgen die het verdient. Geen auto en geen 
trein en geen bus en geen fiets uitgezonderd. Met 
inachtneming van féders belang. 

Het openbaar vervoer moet dus bevorderd 
worden waar dat zinvol is. Maar tegelijk moet er ook 
méér aandacht worden geschonken aan de voor
zieningen voor het particuliere verkeer. Dáárop 
bezuiningen brengt onze economie niets verder. 

Het is de hoogste tijd voor een realistisch 
vervoersbeleid! 

~ 

Maar: met feiten kom je verderdan met mythen. ~ 
:!Jat lhflt!J . 



Ouderenbeleid staat 
op een keerpunt 

Het werd allemaal duidelijk 
gezegd op de 

· informatieavond, die de 
KamercentraleHaarlem 
medio oktober organiseerde 
over de Nota "Ouderenbeleid 
tot 2000". Als opwarmende 
voorbereiding voor de 
openbare buitengewone 
algemene vergadering, die 
onze partij voor vrijdag 10 en 
zaterdag 11 december in 
petto heeft over dit 
onderwerp. Sprekers en 
spreeksters staken hun 
meningen over de zorg voor 
de ouder wordende mens niet 
onder stoelen of banken in het 
Hoofddorpse Sheraton 
Hotel. 

Erica Terpstra: We 
staanopeen 

belangrijk keerpunt 
... (jotoLuuk 

Gosewehr) 

Zoals het Tweede Kamerlid Erica 
Terpstra. "We staan op een keerpunt. 
Een belangrijk keerpunt", zei ze. "Er 
moet nu maar eens een einde komen 
aan de negatieve beeldvorming, dat 
mensen, die een bepaalde leeftijd 
hebben bereikt, uitgerangeerd zijn. 
Liberalen willen geen leeftijdsgrens 
stellen om te concluderen of iemand 
wel of niet geschikt is om in de 
maatschappij verder mee te draaien. 
De capaciteiten van de mens lopen 
door alle leeftijden heen. Het overgrote 
deel van de ouderen is best in staat zich 
zelf te verzorgen en in het leven mee te 
draaien. De VVD heeft dan ook met 
volle instemming de roep in de Tweede 
Kamer mee ingediend om te komen tot 
een Raad voor het ouderen beleid. 
Waarbij natuurlijk te hopen valt, dat 
zo'n raad tijdelijk zal zijn. Onze 
maatschappij zal op dit punt zo moeten 
veranderen, dat uiteindelijk een Raad 
voor het Ouderenbeleid overbodig zal 
zijn". 
De KamercentraleHaarlem bleek 
deze informatieavond niet voor een 
kleine groep te hebben uitgeschreven. 
Een overgrote opkomst manifesteerde 
de belangstelling voor deN ota 
"Ouderenbeleid tot 2000", die door 
een speciale VVD-werkgroep is 
opgesteld. Een opkomst niet alleen van 
ouderen, die mevrouw Terpstra tot de 
uitspraak bracht, dat aandacht en zorg 
voor het ouderenbeleid in de komende 
jaren niet alleen puur idealisme voor 
velen is, maar ook puur eigenbelang. 
"Per slot van rekening behoor ik over 
25 jaar ook tot de ouderen van onze 
maatschappij". 

Ontluisterend 

Voor Erica Terpstra staat het vast, dat 
het vaak mensontluisterend is hoe 
ouderen in een verzorgingshuis worden 
behandeld. "Zodra je de drempel over 
bent, ben je een project van grote zorg. 
Je mag niets meer doen. Alles wordt je 
uit de handen genomen". Volgens 
gastspreker Dr. K. Heslinga, directeur 
van e.en leefgemeenschap voor ouderen 
in het Brabantse Herpen, is zo'n 
hotelsituatie ontmoedigend voor 

oudere mensen. Door ervaringen 
gelouterd, schetste dr. Heslinga op een 
glasheldere manier de zere plekken 
van ons ouderen beleid. Hij zei: "Er is 
de laatste jaren een groeiend gevoel 
van onbehagen merkbaar bij de ouder 
wordende mens. We hebben in het 
verleden tè weinig gekeken naar wat 
anderen, en met name de ouderen, 
nodig hebben. Neem veel 
verzorgingshuizen. Je wordt op een 
stoel gezet en mag verder geen vinger 
meer uitsteken. Je hebt geen 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
meer. Je verliest je eigenwaarde en van 
saamhorigheid is nauwelijks sprake. Er 
zijn zelfs verzorgingshuizen waar bijna· 
geen contacten zijn tussen het 
verplegend personeel en de bewoners. 
Het eten wordt daar door een luikje 
geschoven. Eet maar lekker op en houd 
je verder rustig". Dr. Heslinga zette 
tegen deze kritiek positieve informatie 
over zijn leefgemeenschap voor 
ouderen in Herpen. Een fenomeen dat 
door televisie, radio en kranten al 
landelijke bekendheid heeft gekregen. 
"In onze leefgemeenschap streven we 
er naar om de ouderen hun 
waardigheid te laten behouden. Elke 
bewoner moet zijn bijdrage leveren aan 
de gemeenschappelijke taken. Géén 
strenge reglementen, géén huisregels, 
maar gewoon dagelijkse afspraken 
over en weer. Zoals in een groot gezin. 
Géén dure apparatuur om 
huishoudelijke werkzaamheden erg te 
vergemakkelijken, maar zelf dus je 
aardappelen schillen. Géén 
professionele krachten. We doen 
gewoon alles zelf. 
Bejaardengymnastiek onder leiding 
van een therapeut? Ben je gek, dat doen 
we zelf, gewoon ergens in de 
moestuin". 

Voorbeeld 

Het was een boeiend verhaal van dr. 
Heslinga. Een betoog waarover 
bladzijden zouden kunnen worden 
volgeschreven. Zijn leefgemeenschap 
mag als voorbeeld gelden voor vele 
andere plaatsen in ons land. Met 
duidelijke tevredenheid constateert dr. 



Heslinga dat er mogelijkheden 
aanwezig zijn om zo'n 
leefgemeenschap ook elders te 
realiseren. Hij heeft met het ministerie 
van VRO contacten gehad om een 
basisplan te ontwerpen voorzo'n 
leefgemeenschap. Er zijn richtlijnen 
tot stand gekomen die de gemeenten 
kunnen hanteren om voorsubsidie in 
aanmerking te komen. Om te 
voorkomen, dat een plaatselijke 
initiatiefgroep voor een 
ouderenleefgemeenschap al in een 
vroeg stadium metvoorbereidings-en 
ontwerpkosten wordt geconfronteerd, 
bestaat de mogelijkheid een 
samenwerkingsverband aan te gaan 
met een landelijke werkgroep ouderen. 
Het adres is: Eisenhowerlaan 35 in 
Hoogeveen. 
In één van de vorigeuitgaven van "V en 
D" heeft het al duidelijk gepubliceerd 
gestaan. In hetjaar 2000 zalliefst 
veertien procent van de Nederlandse 
bevolking tot de 65-plussers behoren. 
Dat is één op de zeven! Erica Te rpstra 
hierover: "We zullen niet alleen 
moeten zorgen over verdere 
uitbreiding van 
hulpverleningsvormen, maar onze 
aandacht ook moeten richten op een 
actieve ontwikkeling van het 
bevorderen van de zelfredzaamheid 
van de ouderen, het stimuleren van 
vrijwilligerswerk en het kweken van 
begrip bij ouderen, dat ook zij enkele 
stapjes achteruit moeten doen, als dat 
nodig mocht zijn. Erica Te rpstra kan 
zich merkbaar opwinden als zij 
vaststelt, dat de onverzelfstandiging 
van de ouderen in veel 
verzorgingshuizen hand over hand 
toeneemt. Zij meent dat ouderen niet 
alleen in het beleid, maar ook in het 
bestuur van verzorgingshuizen moeten 
kunnen meebeslissen. Dat past geheel 
in de liberale visie. "Hoewel een 
initiatiefontwerp van de Partij van de 
Arbeid over dat meebeslissingsrecht 
destijds in de Tweede Kamer nogal 

Dr. K. Hes/inga 
... eigenwaarde en 
saamhorigheid . .. 
(fotoLuuk 
Gosewehr) 

rammelend in elkaar zat, vonden we als 
VVD de strekking er van zo juist, dat 
we dat wetsontwerp hebben gesteund. 
De Eerste Kamer aanvaardde het 
initiatief ontwerp, maar de Raad van 
State sprak een vernietigend oordeel 
uit en het wachten is nu op een beter 
voorstel. Wat nogmaals niet 
wegneemt, dat dat 
meebeslissingsrecht voor ouderen erg 
snel zal moeten worden bereikt", aldus 
Erica Terpstra. "Maar we zullen de 
ouderen niet moeten betuttelen. We 
zullen hen geen pakket maatregelen 
moeten opdringen. Zij beslissen zelf!" 
Onze parlementariër uit Nieuwegein 
tenslotte: "Het komende congres op 10 
en 11 december in 't Spant in Bussum, 
waarop het ouderenbeleid en het 
patiëntenbeleid van de VVD voor de 
komende decennia worden vastgesteld, 
verdient de aandacht, de opkomst en 
de medewerking van velen". 

Gevaar 

Er waren op de informatieavond van de 
Kamercentrale Haarlem in Hoofddorp 
meer interessante geluiden te horen. 
Zoals van Sjoukje v.d. Pas, lid van de 
werkgroep, die de ouderennota heeft 
samengesteld. Ze zei: "Het gevaar van 
teveel hulpverlening aan ouderen is 
niet denkbeeldig. Oud zijn betekent 
niet altijd hulpbehoevend zijn. Tè 
snelle hulpverlening maakt de ouderen 
té afhankelijk. Elke overbodige hulp 
tast de onafhankelijkheid van de 
ouderen aan. In de jaren zestig zijn veel 
huizen voor ouderen gebouwd, omdat 
dat goed uitkwam met het oog op de 
woningnood. De ouderen werden 
daarom té snel in een bejaardenhuis 
geduwd. De lagere overheden zullen 
ook moeten zorgen voor doorstroming 
voor ouderen naar kleinere en 
goedkopere woningen, waardoor 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven". Sjoukje v.d. Pas als 
slot van haar interessante betoog: "Het 
ouderenbeleid is in beweging en 
dankzij de VVD-nota kan deze 
beweging versneld worden". Ing. W. 
Verwey, ook lid van de werkgroep, die 
de nota tot stand bracht, zette grote 

Hans de Bie 

vraagtekens bij de vervroegde 
uittreding uit het arbeidsproces. "Ik 
vraag me af of het vertrek van een 
groep gezonde ervaren oudere mensen 
uit het werkzame leven wel opweegt 
tegen de werkgelegenheid, die 
hierdoor voor jongeren wordt 
geschapen. Ik pleit voor een meer 
geleidelijke uitgang uit het 
arbeidsproces. Wat minder werken 
voorwatminder loon. Wegaan nu al 
een generatie kweken, die niet beter 
weten dan dat het goed is om zo snel 
mogelijk met pensioen te gaan". Ing. 
Verwey waarschuwde voor de 
gevaarlijke kant van de VUT-regeling, 
omdat die volgens hem alleen tijdelijk 
soelaas biedt. Een mening overigens, 
die in de zaal nogal wat reacties teweeg 
bracht. Zoals de opvatting dat men 
hierdoor alleen maar bereikt, dat 
jongeren de aansluiting met het 
werkzame leven gaan missen. Vanuit 
de zaal ook de kritiek van oud
Kamercentrale-secretaris mr. Koch, 
die op subtiele wijze zijn gramschap 
verwoordde over het feit, dat iemand 
die zeventigjaar is geworden en de 
gemeenteraad uit is, van de een op de 
andere dag door de gemeentebesturen 
als lid van een stembureau wordt 
gewipt. Reacties in de zaal ook met 
betrekking tot demente ouderen, die 
vaak in verpleeghuizen erbarmelijke 
behandelingen te verduren krijgen. 
Personeelsgebrek bij de begeleiding 
van deze dement geworden ouderen? 
Eén tabletje, twee tabletjes, helpt dat 
niet, dan maar een prik, een prik er bij 
en uiteindelijk maar vastbinden. Dr. 
Heslinga hierover: "Als over dit soort 
toestanden eens een zwartboek zou 
worden uitgegeven, staat ons land op 
zijn kop". 
Waarnemend Kamercentrale
voorzitter Wilma Verroeuien stelde 
aan het einde van de bijeenkomst niet 
ten onrechte vast, dat de, onder leiding 
van Magreet van Kamp 
gefunctioneerde werkgroep tot stand 
gekomen, ouderennota een goed 
middel is om het VVD-beleid in de 
komende jaren te bepalen. Een 
deelname aan de buitengewone 
vergadering hierover in Bussum in 
december is daarom aan te bevelen. • 



Grènzeloos 
vertederend ... 
Kijk naar de globe en zie dat kleine 
werelddeel van ons tussen die 
grootmachten: Amerika, Rusland, 
China ... 
Klein misschien, maar toch zo 
centraal, al was het maar omdat wij 
dáár wonen. Wij, met onze 
eeuwenoude culturen, onze ervaring, 
kennis van zaken, onze universiteiten, 
onze hogere beroepsopleidingen en 
vooral onze grènzen waar we dat all es 
netjes binnen beperkt houden. Grenzen 
in de loop der eeuwen vaak na oorlogen 
kunstmatig geschapen, grenzen waar 
we voor personencontroles soms lang 
moeten wachten om van de ene lidstaat 
naar de andere te kunnen gaan. 
Wachten wat tijd, geld en energie kost. 
Doet een beetje middeleeuws aan, 
vindt u niet? Toegegeven, het is niet 
simpel eeuwenoude structuren zo 
maar van de kaart te vegen. Hier is 
grote wijsheid en oprechte 
samenwerkingvoor nodig. Europa niet 
verbrokkelen maar samen sterker zijn, 
willen we niet worden platgewalst of 
gereduceerd tot een historische 
bezienswaardigheid in aanmerking 
komend voor ontwikkelingsgelden. 
Tot dit samengaan is het Europees 
Parlement eenforse aanzet. 

Tijdens de septemberzitting zijn 
mondelinge vragen over 
personencontrol es aan de 
binnengrenzen gesteld aan de Raad en 
de Europese Commissie. Ingevolge 
artike/42 van het reglement van het 
Europees Parlement kunnen op 
initiatief van hetzij een commissie, 
hetzij eenfractie, hetzij minstens vijf 
I eden, vragen worden gesteld aan de 
Europese Commissie, aan de Raad of 
aan de ministers van Buitenlandse 
Zaken in het kader van de politieke 
samenwerking bijeen, ter inschrijving 
op de agenda van het Parlement en 
behandelingovereenkomstig de in dit 
artikel vastgelegde procedure. 
Bij het debat dat hier volgens de regels 
van het spel op volgde, zei Cees 
Berkhouwer, die de zaken soms zo 
plastisch"-weet voor te stellen, onder 
meer: "Mijnheerde Voorzitter, mijn 
vraag is wat de Commissie gaat 
doen. Aan de Nederlandse-Belgische 

Koosjes Column 

grens hadden wij geen controles meer. 
Geen controles, het was af! Ziehier nu 
mijn laatste ervaring, mijnheer de 
Voorzitter. Mijn zoon gaat op een 
Europese school in Bergen bij 

Alkmaar en hij moet boeken hebben uit 
Brussel. Die zijn besteld. De jongen 
gaat naar school, maar die boeken zijn 
er niet. Ik krijgw.el op eengegeven 
moment bericht van de douane in 
Roosendaal: "Mijnheer, daar staat 
voor u, gericht aan de heer Patriek 
Berkhouwer-dat is de eerste 
voornaam van mijn zoon- een zending 
aan die jongen van 14 jaar". 
Dat waren dus zijn school boeken en er 
stond op datformulier een vraagteken: 
boeken? En ik moest dan eenformulier 
naar Roosendaal sturen om een paar 
boeken uit Brussel met de post in mijn 
stad te krijgen. Dat is toch het eind van 
alles, mijnheer de Voorzitter! Dat dat 
vandaag aan de dag nog gebeurt, dat 
een douane uit Roosendaal mij bericht 
dat er een paar boeken liggen voor 
mijn zoon, om die jongen die te laten 
gebruiken op een Europese school! 
Nou, u kan nagaan, mijnheer de 
Voorzitter, wat dat voor een 
Europeaan gaat worden, die jongen, 
ondanks zijn vader, ondanks zijn 
Europese opvoeding op die school." 

Soepeler grenzen 

Een ontwerp-resolutie vanMart in 
Bangemann, namens de Liberale & 
Democratische fractie, vatte het 
geheel in een aantal punten scherp 
samen. Een resolutie die waardering 
oogstte en met grote meerderheid werd 
aangenomen. 

Soepeler grenzen, nauwere 
samenwerking. Een positief voorbeeld 
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dat dit laatste heel goed mogelijk is, is 
het Jeugdorkest van de Europese 
Gemeenschap. Hetjeugdig 
enthousiasme waarmee resultaten 
worden bereikt die op heel hoog niveau 
liggen, is bijna vertederend. 
Grènzeloos vertederend. 
Wat is dit jeugdorkest? Het werd 
letterlijk tot leven geroepen door de 
aannemingvan een resolutie van het 
Europees Parlement op 8 maart 1976. 
De I eden van het orkest, waarvan de 
leeftijd tussen de 14 en 23 jaar ligt, 
wordenjaarlijks geselecteerd via 
concoursen in alle lidstaten. In 1982 
werden de leden uit meer dan 4. 000 
mededingers gekozen. Ook 
orkestleden van het vorige jaar moeten 
zich, om een plaats in het orkest te 
verwerven, met nieuwe mededingers 
meten. Hetwordt gefinancierd door 
vaste bijdragen van de tien regeringen 
en van de Europese Commissie via een 
beurzenfonds voor jonge musici van de 
tien lidstaten. Om de rest van de 
begroting sluitend te maken, zijn 
bijdragen uit de particuliere sector 
onmisbaar. 
Op woensdag 15 september hebben 
deze 112 jonge Europeanen, waarvan 
een cellist doet denken aan eenprille 
M arcusAntonius, een violiste aan een 
kleine Solveig, in Straatsburg 
bijgedragen tot de feestelijke viering 
van het 30-jarig bestaan van het 
Europees Parlement. Onder leiding 
vanSir GeorgeSol ti KBE. 
Uitgevoerd werden Beethavens Derde 
Symphonie, de Eroïca en Ein 
H eldenleben van Richard Strauss. 
Metgrote toewijdingen perfect! Het 
jeugdorkest ziet kans via de muziek te 
tonen wat er aan perfectie te bereiken 
valt met toewijding, talent, goede 
verstandhouding, creatieve 
samenwerkingen gewoon hard werken 
... in Europaf • 



Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

dat 'I u schikt. .~ .~ ;~. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voordden dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt -wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 

gesitueerd in unieke woongebieden: 
bungalowparken nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 

Kleinere percelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
bon in voor meer informatie. Het is nu 
de moeite waard om zich te verzekeren 
van een plezierig verblijf in Florida. 

Zoals Pine Ridge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

Atlantische Oceaan is al niet meer Of u nu of in een 
ongewoon. later stadium van uw bunga-

The Deltona Corporation- een low in Floridawilt gaan 
van Florida's grootste ontwikkl'laars- genieten, reserveer alvast. 
beschikt over zeer vele bungal< lW- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Van bescheiden almdingen delig bouwgrond te kopen. 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond 
tot werkelijk riante behuizing<·tl. van 1000 m" is al verkrijg-
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 

Obtain the l'roperty Report r<'quired IJ\· 1-'<'rlt·J,Ii law .111d rPad it hdorl' .'lgning anything. G 
.\o Ft>dcr<d agt'ncy has judged the llH'nf..., or \'!\hiP, if <Hl\. of this propt>rty. AD 1X:!:!6 ;)~o~'ö.:tïl'l~','~; 

Tijdens het congres 
van de 

Interparlementaire 
Unie ontving de 

Paus de 
delegatie/eden. 

Op de voorgrond 
het Tweede

Kamerlid Dick 
Dees, schuin achter 

hem senator Fe ij. 

The Deltona Corporatien 
3250 SW Third Avenue. Miami. Florida 33129 USA 
,---------------~ 
I c/o Van Empel Vermeulen Antwoordnummer 6064 

3700 YB Zeist NL Telefoon 03404-55019 

I NAAM 

I ADRES 

I POSTKODE/PLAATS 

I TELEFOON (ZAAK). (PRIVÉ) . 



Afdelingsbijeenkomsten BMD 

8november 18november 
Sassenheim, Bowlingcentrum "De Oude Tol" om 20.00 uur 
spreekster: mevrouw drs. L. Rempt-Halmmans de Jongh. 

Wageningen, D' Avondwake om 20.00 uur 
spreker: ir. B. Th. Eendebak (KEMA). 

9november 18november 
Rijssen, hotel Schwarzwald, om 20.00 uur 
onderwerp: Energie en Milieu 

Voorschoten, rest. De Goude Leeuw om 20.30 uur 
onderwerp: "Brandstofdiversificatie" 

spreker: ir. D. M. van der Schrier. spreker: ir. A.P. Rauwerda. 

9november 26november 
Delden, Recreatiecentrum Delden, om 20.00 uur 
onderwerp: Energie voor morgen 

Maarssen, café Ome Klaas om 20.00 uur 
spreker: dr. R. Braams 

spreker: P.F. Bunge 
7december 

10november Baarn, "Brandpunt" om 20.00 uur 
Den Bosch, Eurohotel om 20.30 uur sprekers: dr. R. Braams, W. L. Hoytema van Konijnenburg 

en dr. E. J. ten Ham. sprekers: G. Paanakker, H. Smits, A. J. van Loon. 

Deel 
congressen 

Forum 

Kamercentrale Gelderland: 13 november in het Electrum te Arnhem. 
Sprekers: dr. R. Braamsen ir. A.P. Rauwerda. 
Aanmelden bij: W. A. Sanders, Groeneweg 62, 6961 JC Eerbeek vóór 5 november. 

Kamercentrale Haarlem: 20 november in het Euromotel te Amsterdam. 
Sprekers: dr. R. Braams, dr. Na ter en B. P. H. Eendebak. 
Aanmelden bij: mevr. W. J. Vermeulen-Blom, Jacob Catslaan 4, 1985 AE Driehuis. 
Kosten:f 12,50 (incl. lunch). 

Kamercentrale Leiden: 27 november in het conferentiecentrum De Bron te Alphen aan de Rijn. 
Sprekers: H. Brand, ir. T. Verheul en dr. L. Gin jaar. 
Aanmelden bij: H. A. Meulemáns, Laan van Ryckevorsel1 0, 2161 KT Lisse. 
Kosten:/ 10,-. 

Kamercentrale Drenthe: 13 november in hotel Prakken te Beilen. 
Sprekers: drs. J. F. Meeder, dr. R. J. J. van Heyningen, prof. dr. H. B. Lamberts en J. Hoeks tra. 
Aanmelden bij: R. Schroten boet, Bezettingslaan 83,7943 CS Meppel. 

Ondercentrale Den Bosch en Ommelanden: 29 november in hotel St. Joris te Vught, 20.00 uur. 
bijeenkomst Sprekers: drs. R. L.C. de Vaan, K. Lievense, Poort en Hanhart. 

• 

wethouder 

Hebt u geen uitnodiging 
ontvangen voor de jaarlijkse 
VVD-wethoudersdag, welke 
bijeenkomst dit jaar zal 
plaatsvinden op vrijdag 26 
november a.s. in Kobus aan de 
Poort te Amersfoort? 
Dan bent u nog niet opgenomen 
in het VVD-wethoudersbestand 
en wordt u hierbij verzocht, ook 
als u niet van plan bent de VVD
wethoudersdag te bezoeken, 
contact op te nemen met de 
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Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD 
(Koninginnegracht 57, 2514 AE 
's-Gravenhage, tel. 070-
614121; a.u.b. vragen naar 
Andreas Dijk of Tineke de 
Goede). 
Ook voor nadere informatie over 
de bijeenkomst, die tevens 
toegankelijk is voor bij de VVD 
aangesloten burgemeesters en 
gemeentesecretarissen, kunt u 
bij de Vereniging terecht. • 



Mjjq 
• opinie Is ••. 

Discrimina tie? 

Uit persberichten heb ik vernomen dat het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken nieuwe 
richtlijnen heeft uitgegeven voorde werving 
van politiepersoneel. 
Met die richtlijnen wordt beoogd 
"kansarme groepen" het solliciteren 
gemakkelijker te maken, waarbij speciaal 
wordt gedacht aan vrouwen en 
vertegenwoordigers van 
minderheidsgroeperingen. 
Nu is dat streven op zich, zeer 
aanbevelenswaardig en verdient een brede 
steun. 
Maar dat de Rijksoverheid in haar haast 
om vertegenwoordigers van die 
groeperingen het solliciteren te 
vergemakkelijken. afwijkende eisen voor 
sollicitatie en aanneming in richtlijnen 
oplegt, gaat mij toch wel wat ver. 
Immers vrouwen behoeven niet te voldoen 
aan de algemene minimumleeftijd van 2I 
jaar en kunnen al vanaf 17 à I8 jaar worden 
aangenomen. 
Sollicitanten uit minderheidsgroepen 
behoeven en niet te voldoen aan de algemene 
minimum leeftijdsgrens en kunnen met een 
diploma LE40 al aangenomen worden, 
terwijl autochtone Nederlandse 
sollicitanten op z'n minst een .MAVO- of 
HAVO-diploma moeten overleggen. 
Mij dunkt dat dit een typische vorm is van 
discriminatie ten opzichte van de groep 
.Autochtone Nederlanders". 
(ingekort) 

Salarisverlaging 

J. F. van Geenhuizen 
Koggewaard 

In een van de eerste uitzendingen na de 
verkiezingvan bondskanselier Kohl in 
Duitsland hoorde ik dat deze had 
voorgesteld de salarissen van 
bondsdagleden en ministers met 5 %te 
verlagen. Naderhand heb ik er niets meer 
over vernomen en weet dus de "afloop" niet. 

Ikvraagmeafofhet niet eensympathieke 
indrukopdekiezers-dievande VVDén 
andere partijen- zou maken als bij de 
vorming van een nieuw kabinet onze partij 
een dergelijk voorstel zou doen. M.i. zou 
het ook de houdingvan de vakbonden 
soepeler kunnen maken als er bereidheid 
was getoond het mes eveneens in eigenvlees 
te zetten. 

J.A. Westerweel- Ybema 
Oss 

In deze rubriek zullen reacties nn ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden door de 
redactie ingekort. Aanvallen op personen 
komen niet voor plaatsing in aanmerking en 
zullen ook niet worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie bet 
met de inhoud eens is. 

Hard-drugbeleid 

In het artikel over het hard drugbeleid in 
V & D van 5 oktober miste ik de hulp aan en 
opvangvan drugverslaafden en het hiermee 
in verband staande afkickprogramma. M.i. 
moet de overheid allefinanciële hulp aan 
ontwenningsklinieken en afkickboerderijen 
eens nader beschouwen, gezien de 
resultaten niet opzienbarend zijn. De 
patiënten gaan hun eigen weg indien zij de 
ontwenningstherapieën niet meer zien 
zitten. Het gevolg is dat de half afgekickten 
enige tijd later weer in hun oude situatie 
zitten en het hele liedje weer van vorenaf 
aan begint. Oplossing: breng gearresteerde, 
verslaafde delinquenten en vrijwilligers 
naar een oord waar ze niet eerder vandaan 
kunnen dan nadat ze clean zijn. Op die 
manier heeft het opofferen van 
gemeenschapsgelden aan deze speciale 
groep tenminste nog enigszins effect. 

(ingekort) 

Middenpartij 

M. J. Thunnissen 
Son 

Volgens een artikel in de Twentsche 
Courant is de VVD steeds meer een 
middenpartij aan het worden met een 
sociaal gezicht. Dit is m.i. een zeer gunstige 
ontwikkelingmits de liberale 
vrijheidsidealen en grond.gedachten 
daarbij niet uit het oog worden verloren. 
Ik vind het uiterst opvallend dat eenpartij 
met een dergelijk loffelijk streven zich al in 
een zeer pril stadium tijdens de 
kabinetsinformatie van Van Kemenade 
"buitenspel" heeft gezet. Hiermee is echter 
wel het risico weggevallen dat het politiek 
vaarwater voor toekomstige samenwerking 
tussen VVD en PvdA vertroebeld zou 
worden. Toch had de functie van 
middenpartij optimaal benut kunnen 
worden als de VVD samenwerking met CIM 
en PvdA- en misschien met D'66- had 
aangegrepen om een reële poging te wagen 
tot de vormingvan een zogenaamd 
nationaal kabinet ondanks het enorme 
struikel blok ten aanzien van het 
kernwapenvraagstuk. 
(ingekort) 

G. M.M. Nijhoff 
Hengelo (Ov.) 

Naschrift redactie: In het hoofdartikel van 
V & D van 5 oktober zijn we uitvoerig op het 
.. Nee" van Nijpels ingegaan. 

Politiewet 

Al jarenlang wordt gediscussieerd over een 
nieuwe politieorganisatie c.q. een nieuwe 
Politiewet; de VVD denkt aan provinciale 
korpsen en een (nog nader te bepalen) 
beperkt aantal korpsen voor gemeenten 
boven een bepaald aantal inwoners. 
De huidige situatie betekent- naar 
algemene bekendheid- voor de politie een 
steeds toenemende hoeveelheid werk van 
eengemiddeld steeds hogere 
moeilijkheidsgraad (internationale 
criminaliteit, drugsprobleem, grote 
ordeverstoringen,fraude-delicten, enz.), 
wat ergo dient te gaan resulteren in: 
I. een qua organisatie zo goed mogelijk 
uitgeruste politie-eenheid met vooral een 
hoge kwaliteit aan personeel en materieel; 
2. een qua gezagopereren van die politie
eenheid onder een gezagsinstantie van 
kwalitatief hoog niveau. 

Dit alles wijst m.i. op een nieuwe politie
organisatie, bestaande uit één korps 
Rijkspolitie, onder gezag en beheer van de 
burgemeester resp. van het OM, met 
volledige aanwijzingsbevoegdheid voor de 
minister van Binnenlandse Zaken wat 
betreft de handhavingvan de openbare 
orde, resp. voor de minister van Justitie wat 
betreft het beheer. 
Provinciale korpsen en een beperkt aantal 
gemeente korpsen, toch al gauw een stuk of 
20 totaal, betekent nog steeds een nutteloze 
versplintering van organisatie en gezagvan 
de politie! 
Watvindt de VVD en met riamede VVD
kamerfracties hiervan? 
(ingekort) 

Het Duitse voorbeeld 

Mr. F. Ereure 
Haarle 

Direct na het aantreden van het nieuwe 
Duitse kabinet CDUjCSU/FDP kondigde 
het een opmerkelijke bezuiniging aan. In de 
komende jaren zal ook in Duitsland door 
iedereen moeten worden ingeleverd en dit 
kabinet nam het voortouw door 5 % van het 
ministersloon in te leveren. Als je eerst zelf 
inlevert, kan je veel rechtvaardiger aan 
anderen vragen ook in te leveren. Nieuw 
kabinet, volghet Duitse voorbeeld! ' 

Albert Jan Hoeve 
Leeuwarden 
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A 
ALKMAAR 
Op 8 november spreekt mevr. drs. N. Smit
Kroes in 't Gulden Vlies. Aanvang: 20.30 
uur. 

AMSTERDAM 
Op 22 november spreekt de heer drs. F. W. 
Weisglas in het Stikkerhuis. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: 
Ontwikkelingssamenwerking. 

ASSEN 
Op 8 november spreekt mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas in Bellevue. Aanvang: 20.00 
uur. 

BAARN 
Op 8 november spreekt mevr. E. Terpstra in 
"Brandpunt". Aanvang: 20.00uur. 

DEVENTER 
Op 15 november spreekt de heer dr. R. W. 
de Korte in het Postiljon Motel. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: actuele politiek. 

's-GRAVENHAGE OA 111 
Op 11 november spreekt de heer H.H. 
J acobse in Het Zusterhuis van het 
ziekenhuis Bronovo. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: "openbare orde en 
veiligheid/actuele politiek". 

KC 's-HERTOGENBOSCH 
Op 8 november spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in hotel Cocagne te Eindhoven. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
"Gezondmaking van onze economie, 
minder praten, meer doen". 

HOOGBLOKLAND 
Op 5 november spreekt de heer L. M. de 
Beer in dorpshuis "De Hoeksteen". 
Aanvang: 20.00 uur. 

LEEUWARDEN 
Op 12 november spreekt de heer mr. H.E. 
Koning in het Oranje Hotel. Aanvang: 
20.00uur. 

LIBERALE KRING 
MEPPEL/STEENWIJK 
Op 8 november spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in hotel "Hof van Holland" 
te Oldemarkt. Aanvang: 20.00 uur. 

VOORBURG 
Op 25 november spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in bar "de Fox". 
Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: "het 
regeringsbeleid in de komende jaren". 

OCWATERLAND 
Op 15 november spreekt de heer G. W. Keja 
in motel Katwoude te Katwoude. Aanvang: 
20.00uur. 

WATERINGEN 
Op 15 november spreekt de heer dr. W. F. 
van Eekelen in bar-dancing "de Counter". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
kernenergie en kernbewapening. 

WESTERBORK 
Op 22 november spreekt de heer A. J. 
Evenhuis in petit rest. Slomp. Aanvang: 
20.00uur. 

ZWEELOO,SLEEN, 
OOSTERHESSELEN 
Op 22 november spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in zaal Zwols te Sleen. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 

ZUIDLAREN 
Op 18 november spreekt de heer mr. J. G. C. 
Wiebinga in hotel Enting. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: politieke situatie. 

"Mededelingen rond de kabinetsformatie, 
of een terugblik op de inmiddels voltooide 

I.v.m. bettot
standkomen 
vanbetcon
ceptregeerak
koord is bet in
formatiedag
boek vervan
gendooreen 
interview met 
EdNijpels .. 

formatie". 

Ondanksformatieperikelen heeft de 
zeer uitgebreide VVD-fractie op een 
kennismakingsborrel in de Tweede 
Kamer het Kamerpersoneel 
ontvangen. Even wederzijds "koppen 
leren kennen" en wat persoonlijke 
gesprekjes; de basis voor een goede 
samenwerking 

Speciale aanbieding 
voor onze V. V.D.-vrienden 

Domaine Gallety rouge 1979, 
Cötes du Vivarais 

per 12 flessen f 125,-, franco huis 

Deze wijn kreeg onlangs een zéér positieve pers van 
Hubrecht Duijker in het Financieel Dagblad. 

Wijnkoperij van Tetering B.V. 
Zomerzorgerlaan 26, 2061 CX Bloemendaal. 
Telefoon 023- 257739. 
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SKIVAKANTIE 
IN LES MARECOTTES (ZW) 

Gezellig, sneeuwzeker familie-skigebied ( 1100- 2300 m). 
In ons comfortabele chalet-hotel bieden wij u persoonlijke 
verzorging, gezelligheid, uitstekende keuken, veel verblijfs
en speelruimten, groot zwembad, sauna, huisbioscoop, enz. 
Cabinebaan vanaf hotel; 35 min. van skigebied Verbier. Trein
en goede wegverbinding; 10 km van einde autoweg bij Mar
tigny. 

Skiweken (7 nachten halfpension incl. skipas): januari en 
vanaf 6 maart Zfr. 497. - 567; februari tot 5 maart 
Zfr. 630. - 700. Korting voor kinderen. Op ouderkamer 
tot 6 jaar (logies met ontbijt) gratis. Met Kerst nog enkele 
kamers vrij, ook voor één week. Tevens verhuur chalets 
en appartementen. 

Belt u nu meteen met 
Elly en Jan Mol (eig.) en wij 
zenden u omgaand onze 
folder toe. 
lid Club kindervriendelijke 
hot~ls in Zwitserland. 

ZUil>-

f 10,f?L .ff **.~*.Î 
__;;lux MutoClwuts 

CH-1923 Les Marécottes (Wallis) 
Tei.:09.41.26- 81547 
vanaf 1 april83:61665 

programma van 

ROTUNDATOURS 
nu sterk 

uitgebreid. 
Het nieuwe programma omvat een 
grote keuze uit zo'n 30 combinatie
mogelijkheden van rondreizen, 
verlengingen e.d. in Swaziland, 
Namibië, Botswana, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika. 

Individueel f 3575.-per auto v.a. 

Individueel f 4570.-per bus v.a. 

Groepsreis f 6870.-per bus v.a. 

4-~\4.\(t: re ..JY ~ f 
~ Rotunda~ 1
1 

Tours ..c 
~)'..~~ 

Vraag het programma aan bij 

ROTUNDATOURS 
Meerstraat 22 
7815 XG Emmen 
Tel. 05910-16400 

...
.......... ~ serres 

ramen en deuren 
totale renovatie 

in kunststof of aluminium 

olsman 
maakt vanwerk maatwerk 

Vraag daarom ons om advies en een begroting 
ter plaatse of bezoek onze showroom waar u 
al onze kwaliteitsprodukten kunt bewonde
ren. 

bel voor informatie: 
08385-24022 Cisman 

Transformatorstraat 2 
3900 AL Veenendaal 

D Wij wensen een persoonlijk onderhoud met uw adviseur. 
Bel ons voor een afspraak. 

D Zend ons uitgebreide informatie betreffende: 

Naam: ................................................................................................... . 

Adres: .................................................................................................... . 

Postcode /Woonplaats ....................................................................... . 

Telefoon: ............................................................................................... . 

Zend deze bon in envelop zonder postzegel aan: Olsman, Ant
woordnummer 1009, 3900 VB Veenendaal. 



FRUINEDITIE 1982 
NEDERLANDSE WETBOEKEN 

De Fruin is een begrip voor juridisch Nederland: de klas
sieke bundeling van de Nederlandse wetten. Meer dan een 
eeuw Fruin-traditie staat borg voor een unieke uitgave. 
Maar niet alleen juristen maken gebruik van dit betrouw
baar en handzaam standaardwerk. De Fruin wordt ook 
veelvuldig gebruikt doorbijvoorbeeld allerlei sectoren van 
de overheid, bankwezen, verzekeringsmaatschappijen, 
politiefunctionarissen, deurwaarders, accountants, makc
laars, bedrijfsjuristen en noem maar op. 
Dit handzame bockwerk is fraai gebonden uitgevoerd en 
voorzien van goudopdruk. Leeslinten, kleuraanduidingen 
en registers maken de uitgave bijzonder toegankelijk. 

Een st ij I vol naslagwerk dat bij u zeker niet mag ontbreken! 

Prijs f 185,-
Omvang 2008 pag. 

Al ruim I 00 jaar een 
betrouwbaar en 
handzaam 
standaardwerk 1 

.. 
W E.J. Tjcenk Willink bv 
Posthm 25, 
8000 AA Zwolle 
Telefoon 05200 - I 1444 

BESTELBON 
In open envelop. zonder pm,tzcgel, zenden aan: W.E.J. Tjeenk 
Willink bv. Antwoordnummer 165,8000 VB Zwolle 

Ondergetekende wenst 
rechtstreeks/via bockhandel 
... ex. (002712641 0) Editie 1982 van de Fruin Nederlandse 

Wethoeken à f 185.-
(incl. BTW. excl. verzendkosten) 

Naam: ________ _ 

Straat: ___________ _ 

Plaats (met postcode): ---~~-----------

Datum: _ _ __ _____ _ Handtekening 

GENIETEN VAN RUST EN SCHOONHEID IN HET 
NATUURPARK ZUID-LIMBURG 

het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas, Eifel en Ardennen. 
HOTEL-RESTAURANT 
"PEERBOOM" te EPEN (Z.-limb.) 
Dit kleine drie sterren-hotel staat be
kend om zijn persoonlijke verzorging 
en zeer goede keuken. De typische 
vrije sfeer en stijl maken uw verblijf tot 
een waar genot. Nieuwe zit-/ slaapka
mers met eigen badkamer met bad/ 
douche en toilet, radio, telefoon en 
weksysteem. KI. t.v. en fietsen op ver
zoek. 

Voor de maanden november en december: van vrijdag-vrijdag f 400,- p.p.; 
vrijdag-zondag f 120,- p.p.; vrijdag-maandag f 180,- p.p. (logies + ont
bijt + diner). Kerstarrangement op aanvraag. 
Reservering en folder: Hotel Peerboom, Wilhelminastr. 11, 6285 AS Epen (Z.
Limb.), tel.: 04455-2121. 

SPOED 
Gevraagd: vr. tennispartner voor de weekends, of in overleg ande
re dagen. Leeft. tussen 30 en 40 jr. Moet goudeerlijk en sportief zijn, 
dus Liberaal. 
Woonachtig te Hoogeveen (Dr.) of omgeving. 

Tel. 05280- 69022, b.g.g. Sportcentrum 't Noors, 05280- 64410. 

G. BOERSMA. Ben 46 jaar jong. 

KLEIN - OEVER 
Zorgeloze pony-vakantie in mooie natuur; binnen en buitenmanege, 
zwembad, sport en (samen)spel, creatief bezig zijn, buitenritten e.d.; 
alles onder ervaren en enthousiaste leiding. 6-15 jaar. 

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-9204. 

T-shirts. sweaters, trainingspakken, 
bedrukt vanaf 15 stuks 

poppelaanstekers bedrukt 
stickers, relatie-art., buttons, petjes 

RYKO HANDELSONDERNEMING 
Postbus 383 - Spoorlaan 393 -Tilburg -Tel. 013 - 435809 

Î\ VAARCLUB 'ALBATROS' WARME WINTER-REIZEN / 
V 
A 
A 
R 
V 
A 
s 
T 

I/ 

c 

EGYPTE LTENERIFE 
H 
A 

Nijlvaart tussen -v- Zeiltocht tussen R 
Luxoren Asoean zonnige eilanden T 
a/b motorkotter Stichting .. AAR- AST" a/b luxe klipper E 

per 2 weken f 1.200,- p.p., excl. vliegreis. R 
s 

PB. 178. 2260 AD LEIDSCHENDAM, 070-863292 ~ 

Zilveren miniaturen -

meesterwerkjes uit de Zilverstad. 

Schoonhavens Silvershuys 
RIKKOERT's JUWELIERS BEDRIJVEN 

Haven 1 + 5 - Schoonhoven 
Tel.: 01823-2651 
(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. artike
len) 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Les Amis de la Dordogne, Epse I Reisbureau BBI, Emmen 1 Res
taurant Bistroquet, Den Haag I Bert Bolle, antiquair, Maartens
dijk I Van Dalen Bureau voor Publiciteit en Voorlichting, Hille
gom/ The Deltona Corporations, USA I Dujardin, Leerdam I Ri
chard Ellis Int. Property Consultants, Amsterdam I Hypotheek 
Centrum voor Academici, Rotterdam I lnjection Nederland B.V., 
Hagestein I Internaat Luisa State, Baarn I Noodvoorziening Tan
den en Kiezen, Bladel I Het Noorden, Groningen I Hotel Peer
boom, Epen I RAIIBovag, Amsterdam I Randstad Bewaking, 
Amsterdam I Het Kasteel van Rhoon, Rhoon I South Pacific 
Tours, Amsterdam I Schuytvlot, Montfoort I Suid-Afrikaanse 
Lugdiens, Amsterdam I Volkspartij voor Vrijheid & Democratie, 
Nijmegen I De Wijntapperij 500, Amsterdam 

SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 
"Het Kasteel van Rhoon" ~\ 

' -

à la carte Restaurant 

Tevens zalen voor recepties, diners, ·~-- : :(11 
vergadenogen etc. " ~ 1 L.': , -

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- TeL 101890) 8896-8884 

Houden we 't droog? 
Er zijn huizenbezitters die bij de eerste de beste flinke regen
bui de kelder zien vollopen. Anderen ontdekken plotseling 
vochtplekken waar die er eerst niet waren. Optrekkend vocht, 
doorslaande muren, lekkage ... een konstante bron van irritatie 
en overlast 
lnjection BV gaat dat probleem te lijf. Effektief. Met poly
meriserende harsen en kennis van zaken. 

Vraag uitgebreide informatie. Ook over het injekteren van 
steen- en betonkonstrukties, grondstabilisering en herstel van 
aangetaste muren. 

INJECTION BV, POSTBUS 230, 4130 EE VIANEN 
TEL. 03473-75774, TELEX 70559 

----~~--1,-.lfl .-.-, 
,_1 I 
__ 1 I ,, , , , , )f 

l1 ' ' I .• :~~~ '1-~)c 
- ,;;;•-•·~- cromlech ---------e.o.-

Jes amis de la dordogne 
Oude Larenseweg 16,7214 PB Epse. 
TeL 05759- 1773 na 18.00 uur 

Import rechtstreeks van wijnbouwers 
uit Frankrijk 

VVD-ers OPGELET! REGEREN is vooruitzien. 
Bestel nu uw wijnen voor de komende feestdagen. 

12 fl. Chateau St. Didier de Parnac 1980 
A. C. Cahors. 
Heerlijk in combinatie met wildgerechten 

12 fl. Chateau Viramière 1975 
A.C. Saint Emilion 

I 125,- franco huis 

I 180,- franco huis 

Bestellingen ongefrankeerd zenden aan Les Amis de la Dor
dogne, Antwoord nr. 17, 7200 WG Epse. 

Vrijheiden 
Democratie 

veertiendaagse uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

NUMMER1275 
16NOVEMBER 1982 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Redacteur Buitenland: 
Victor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
HenkKrol 

Vormgeving: 
Ties Scheeres 

Redactie-adres en 
Abonnementen
administratie: 
Algemeen 
Secretariaat VVD 
Koninginnegracht 57 
2514 AE 
's-Gravenhage 
Telex33564 
t.n.v. VVDDenHaag 
Tel. 070-614121 

Abonnementen 
voor niet-leden/ 16,50 
per jaar 

Advertentie
exploitatie 
Bureau 
Van Vliet b.v. 
Postbus20 
2040 AA Zandvoort 
Tel.: 02507-14745 

Advertentieprijzen 
V. pag:. vanaf f 2.235,
Vz pag. vanaf f l.t 60,
ljpag. vanaf/ 790,
~pag.vanafj 610,
V.,pag. vanaf/ 420,
Vg pag. vanaf f 330,-

Rubrieken 
Speciale prijzen op 
aanvraag 

Druk 
Ten Brink Meppel b.v. 

De kopij voor het 30 
novembernummer moet 
uiterlijk 18 november 
binnen zijn. 

(foto M eijer) 

in dit nummer o.a. 

Presentatie van de VVD-ministers 

Koos je Bins sprak met Piet 
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regeert weer 

Volgende week zal de nieuwecoalitieregering CDA- VVD haar intenties aan de 
Tweede Kamer meedelen. Terwijl men in den lande doorgaat met de 
voorbereiding van een aantal stakingen, werken de nieuwe bewindslieden aan 
hun eerste proeve van bekwaamheid. 
Stakingen als voorbeschouwingen van de op 2 2 november beginnende 

Algemene Beschouwingen (in dit geval Regeringsverklaring) zijn vrijwel 
zinloos. De komende vier jaar zal de noodzaak tot bezuiniging iedereen treffen. 
De verdeling van de pijn zal nimmer tot genoegen van de betrokken 
groeperingen zijn. Wel wordt het hoog tijd dat er een eerlijke vergelijking komt 
van de ambtenarensalarissen en -faciliteiten en de honoreringen extra 
beloningen in het bedrijfsleven. 
De ambtenaar is al te veel jaren achtereen de melkkoe, waar men automatisch 
op terugvalt. 

Voor de Haagse politieke top van de VVD houdt deze regeringsperiode een 
aardverschuiving in. Het VVD-fractieteam werd grondigopengebroken om 
kwaliteit, ervaring en deskundigheid aan onze regeringsploeg van ministers en 
staatssecretarissen te leveren. Het is een zegen dat een deel van de specialisten 
en routiniers in de fractie achterbleef, maar met een nieuwe aanvulling van 
Kamerleden is de 36 -koppige fractie sinds de verkiezingen voor meer dan de 
helft vernieuwd. Zo iets doet pijn, want de VVD- Tweede-Kamerfractie stond 
bekend om haar unieke eenheid. Van het nieuwe fractiebestuur en de oudere 
leden zal veeltijd en inzet worden gevraagd om deze jonge fractie tot een 
efficiënt werkend team te maken. Juist van de fracties van regeringspartijen 
wordt ontzettend veel geëist. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, 
mr. J. G. Riet kerk, zou hierover als oudfractievoorzitter tijdens het kabinet 
Van Agt-Wiegel, boekdelen kunnen schrijven. 

De regeringsverklaring zal de eerste ferme stap moeten zijn op weg naar 
economisch herstel. De betrokkenen kan men slechts moed en sterkte wensen. 

' 
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14 OKTOBER: 

Het vertrek van Van Agt werkt 
vertragend op het tot stand komen van 
een ontwerp-regeerakkoord. Tot over 
het weekend heen- het is nu donderdag 
-zullen informateur Schoften, 
Lubbers en Nijpels nog vergaderen 
voordat op 19 oktober een lijvig 
concept-regeerakkoord ter tafel ligt. 

19 OKTOBER: 

Dit akkoord wordt ook aan D'66 
gezonden. CDA en VVD houden de weg 
voor de Democraten tot het laatst toe 
open. De fracties van CDA en VVD 
hebben vanavond de tijd om het 
ontwerp-akkoord te bestuderen op 

20 OKTOBER: 

om elf uur worden de deuren van de 
CDA-fractie kamer gesloten en begint 
de vergadering van de Christen 
Democraten. De VVD gaat 's middags 
om drie uur in conclaaf Zij schorst om 
half zes, waardoor Ed Nijpels en Jan 
Kammingade gelegenheid krijgen het 
inderhaast opgetrommelde 
hoofdbestuur in hetzelfde 
Kamergebouw te ontmoeten. De 
fractievergaderingwordt's avonds 
voortgezet en de volgende morgen 
gecontinueerd. Scholten wil om 
uiterlijk twee uurvan beidefracties 
een antwoord. 

(Ook de Senaatsfract ie vergaderde 
over het concept-regeerakkoord. De 
vooravondvergadering met het 
hoofdbestuur, de vice
fractievoorzitter Ym van der Werfi
Eerste Kamer- en Ed Nijpe/s, werd 
doorvoorzitter Jan Kamminga als 
volgt ingeleid: "Als partij hebben we 
een kandidatenlijst samengesteld. 
Daarna heeft de partij pas over vier 
jaar de mogelijkheid om wijzigingen 
aan te brengen. In die lussentijd 
bestaat de kans dat de contacten 
tussenpartij en fracties wat 
verwateren. Het overleg tussen de 
fracties en de partij is de laatste tijd 
gegroeid en daarom zit u hier vandaag. 

Dit is de dagwaarop de fractie aan de 
partijwil toetsen, hoe men denkt over 
het concept-regeerakkoord. Zij is 
geïnteresseerd te weten hoe u als 
hoofdbestuur, als gekozenen door de 
partijleden, overdit akkoord denkt. 

Formeel heeft de fractie zé/f de 
beslissing te nemen, maar uw steun 
betekent dekking; betekent achter de 
fractie staan. Dat betekent dat we ons 
de komende jaren achter dit beleid 
moeten scharen, het moeten uitdragen 
en verdedigen." 

Nijpels kon met hetfiat van het 
hoofdbestuur en de Senaat terug naar 
zijn fractie.) 

2 

21 OKTOBER: 

De beide onderhandelaars Lubbers en 
Nijpels laten informateur Scholten 
weten dat de fracties een aantal 
wijzigingen wensen. Nijpels heeft met 
de amendementen van zijnfractie 
blanco volmacht gekregen. Hij hoeft 
niet terugnaar de fractie. Vooral de 
belastingmaatregelen die door het 
demissionaire kabinet zijn voorgesteld 
voor 1983 maken een beslissing voor 

26 OKTOBER: 

14.00 uur noodzakelijk. Op deze dag 
moeten de nieuwe tabellen naar de 
drukkerij. Anders is men te laat met 
het laten ingaan van de nieuwe 
tarieven op 1 januari aanstaande. In de 
voorstellen staat o.a. een verlenging 
van de 1 %solidariteitsheffing. 
Hiervan wil de VVD niets weten. Ook 
wensen de liberalen een 
inflatiecorrectievan 100 %. 
Op de 26ste oktober rond één uur, na 
dagenlange zeer harde 
onderhandelingen, zijn CDA en VVD 
het eens. De solidariteitsheffing 
vervalt en de inflatiecorrectie wordt 
voor80 %toegepast. Het akkoord 
komt toch nog onverwacht. 

27 OKTOBER: 

Nu kan men onder leiding van 
informateurScholten overgaan tot de 
herindeling van de departementen. De 
conclusies van het rapport van de 
commissie Vanhof worden al deels in 
deze informatie toegepast. In 
krantenspecu/at i es goochelt men met 
de opheffingvan CRM en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Als alle namen door de pers genoemd 
van ministeriabele personenjuist 
zouden zijn, hebben we straks veertig 
ministers. 

2S OKTOBER: 

In de diepe nacht om vijf over één 
steekt RVD-hoofddirecteur, Gijs v.d. 
Wiel, zijn hoofd door het geopende 
raam bij de Raad van State, waar alle 
onderhandelingen plaatsvinden. "Ze 



zijn rond", deelt hij de nog schaars 
aanwezige pers mee, "maar er komen 
vannacht geen verdere mededelingen. 
Morgen is de persconferent ie van de 
informateur." Uiterst sneu voor de 
zaterdagavondbladen, die vrijdags zo 
vroeg zakken dat de betrokken 
journalisten d(e persconferent ie in de 
zaterdagedit ie niet meer kunnen 
halen. Toch blijft men wachten. De 
chauffeur van Ed Nijpels. de heer 
Kan, komt voor de wachtenden met een 
grote schaal bitterballen naar buiten 
namens de heren Lubbers en Nijpels. 
Een variant op de beschuit met 
muisjes. Nijpels is de eerste die 
daarop verschijnt. "Ik ben zeer 
tevreden", is het enige wat hij kwijt wil 
aan de pers. Daarna vertrok hij 
haastig richting Bergen op Zoom. na 
wekenlang in Den// aag te hebben 
gelogeerd. 
Op de persconferent ie van informateur 
Scholten wordt de departementale 
verdeling tussen CDA en VVD bekend 
gemaakt. Het ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
wordt opgedeeld tussen 
Volkshuisvestingen CRM. Het laatste 
departement krijgt een andere naam. 
Het zal in het vervolg" Welzijn. 
Volksgezondheid en Cultuur" gaan 
heten. De VVD krijgt 6 van de 14 
departementen. namelijk: 
Economische Zaken, dat bemand gaat 
worden door de VVD-er Gijs van 

Present at ie van 
de nieuwe ministers 
en staats
secretarissen tijdens 
de persbijeenkomst 
(foto Meijer) 

Aardenne, die tevens vice-premier 
wordt. De overige zijn Binnenlandse 
Zaken.Justitie. Verkeeren 
Waterstaat. Volkshuisvesting 
gekoppeld met Milieu en 
Ontwikkelingssamenwerking. Beide. 
coalitiepartners zullen acht 
staatssecretarissen leveren. Deze 
posten zullen worden bezet door VVD
ers op Financiën, Buitenlandse Zaken, 
Defensie, Onderwijs. Verkeer en 
Waterstaat. Economische Zaken, 
Volkshuisvest ing. De achtste 
staatssecretaris. die belast zal worden 
metemancipatiezaken krijgt 
onderdak bij het meest daarvoor 
geschikte departement. Sociale 
Zaken. De namen van de kandidaten 
worden nog niet genoemd. 
De koningin maakt Lubbers 
formateur. 

Staatssecretaris Henk Koning 
helpt minister Eegje Schoo uit haar 
jas (fotoMezjer) 3 

J NO\'EMBER: 

Een aantal "ministeriabel en" vallen 
als vanzelfsprekend in de mand. 
Samen met voorzitter Jan Kammin ga 
en de nieuwe vice-fractievoorzitter 
Albert JanEvenhuis plus 
senaatsfractievoorzitter Zoutendijk 
ontvangt Ed Nijpels de kandidaten. 
Voor de VVD zijn dat drs. G. M. V van 

Aardenne, economische zaken én vice
premier, Mr. J. G. Rietkerk voor 
binnenlandse zaken en Mr. F Korthals 
Alt es voor de portefeuille van justitie, 
mevrouw drs. E. M. Schoo zal 
ontwikkelingssamenwerking gaan 
doen. mevrouw drs. N. Smit-Kroes 
keert terug naar Verkeer en 
Water.staat, maar nu als minister. 

Aarzelingen bestaan nog bij 
dr. P. Winsemius. die enige 
portefeuillewijzigingen wil hebben 
voordat hij tekent voor" VROM", 
zoals de afkorting van 
Volkshuisvesting. Ruimtelijke 
Ordening en Milieuhygiëne zal gaan 
luiden. (zie portretten elders) 
Maar de stoom is nog niet van de ketel. 
Ook moeten nog acht 
staatssecretarissen worden benoemd. 

I 3 NO\'E:\IBER: 

De Telegraafpresenteert het kabinet 
Lubbers. Nog niet op het bordes maar 
met lossefoto's in de krant. Nog zes 
staatssecretarissen ontbreken. Van het 
achttal dat door de liberalen moet > 



Premier Lubbers, 
koningin Beatrix en 
vice-premier Van 
Aardenne in gesprek 
op het bordes van 
Huis ten Bosch 

worden geleverd zijn Ploeg, 
Bo/kestein, Van Eekelen, Nel/ 
Ginjaar-Maas en Koning bekend. 
Vandaag moeten de nogopen liggende 
pi aatsen vooremancipatie en 
volkshuisvesting worden opgevuld. 

4 NO\'El\IBER: 

De regerings
ploeg 

• In dit nummer van Vrijheid en 
• Democratie treft u korte portretten 
: van onze zes ministers. Het nummer 
• van 30 november zal beknopte 
: levensbeschrijvingen van onze acht 
• staatssecretarissen bevatten, terwijl in 
: het laatste partij-orgaan van dit jaar 
• dat op 14 december verschijnt de 
: Kamerleden worden gepresenteerd die 

En dan is ook nu weer de zaak opeens : de plaatsen van de vertrokken 
rond. Om vijf uur, nou ja half zes, • bewindslieden innemen. 
presenteert fractieleider Ed Nijpels de : Onze staatssecretarissen bezetten de 
nieuwe bewindslieden en • volgende posten: 
staatssecretarissen. De laatste drie : Buitenlandse Zaken- Dr. Wim van 
zijn nu ook bekend: Annelien • Eekelen. belast met Europese Zaken 
Kappeyne van de Coppell o gaat : Defensie- vacature 
emancipatiezaken op sociale zaken • Economische Zaken- Mr. drs. Frits 
doen; Charl Schwietert tekent voor het : Bolkestein, belast met buitenlandse 
personeelsbeleid op defensie en Jaap • handel 

• Scherpenhuizen verwisselt de Kamer • Financiën- Mr. Henk Koning, belast 
voor verkeer en waterstaat. Het CDA • met fiscale zaken 
moet in de avonduren nogvier van de 
acht staatssecretarissen benoemen. De 
Christen-Democraten kregen echter 
oponthoud doordat zij de dag 
grotendeels vulden met te vergaderen 
over het opvolgerschap van Lubbers 
als fractieleider. Dat werd drs. Bert de 
Vries, kamerf id sinds 197 8. De nieuwe 
premier stond om kwart over drie met 
de ministers op het bordes bij Koningin 
Beatrix voor de gebruikelijke foto na 
de beëdiging. Het kabinet Lubbers
Van Aardenne is binnen twee maanden 
een feit. 

• • Landbouw & Visserij -Ad Ploeg, belast 
: met landinrichting, beheer 
• landbouwgronden, kwaliteit van 
: voedingsmiddelen, veterinaire en 
• cytosanitaire aangelegenheden, sport
: en binnenvisserij 
• Onderwijs& Wetenschappen-Drs. 
: Nel/ Ginjaar-Maas, belast met 
: voortgezet onderwijs 
• Sociale Zaken en Werkgelegenheid-
: Mr. AnnelienKappeynev.d. Coppel/o, 
• in het bijzonder belast met 
: emancipatiezaken 
• Verkeer en Waterstaat-Drs. Jaap 
: Scherpenhuizen, belast met het 
• vervoer over de weg en het water, PTT 
: het KNMI en verkeersveiligheid . 
• • 
: Nieuwe VVD-Tweede Kamerleden 
• • Op de opengevallen plaatsen in de 
: VVD-fractie zijn de volgende Tweede
• Kamerkandidaten beëdigd: 
: mr. H. Th. M. Lauxtermann, Den 
• Bosch 
: H. F. Dijkstal, Wassenaar 
• drs. ir. B. J. G. v.d. Kooy, Denekamp 
: mevr. drs. M.M. Kamp, Vianen 
• J. Franssen, Nederhorst-ten-Berg 
: mevr. A. Lucassen, Abcoude 
• mr. G. B. Nijhuis, Noordwijkerhout • • mevr. S. van Heemskerck-Philips, Den 
: Haag. 

• • 
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Reny Dijkman 



(IM) 

(Af) lopende Hypotheek? 
Voor veel mensen komt binnen afzienbare tijd ( 1 maand tot 1 jaar) het moment waarop ze hun 
hypotheek moeten verlengen of oversluiten. 

En wat is dan wijsheid? 
Blijven zitten waar je zit of eens gaan zien of ergens op de hypotheekmarkt iemand een betere 
(goedkopere) aanbieding wil doen? 

\Als u binnenkort met dit probleem te maken gaat krijgen, hebben we een suggestie voor u. 

Neem eens contact op met het Hypotheekcentrum. Daar kunt u terecht voor onafhankelijk en 
vrijblijvend advies èn voor kosteloze bemiddeling. ' 

In bepaalde situaties kunnen wij erg interessante voorstellen doen: * Nu al een rentegarantie voor straks, hetgeen uw risico bij stijgende rentetarieven beperkt. 

* Advies m.b.t. eventuele wijziging van aflossingssysteem. 
Misschien moet u van annuïteit naar verzekeringshypotheek of omgekeerd. 

* Herbezien van uw risico-dekkingen. 
Misschien zou het nut hebben om voor een interessant lage premie uw leven en/ of dat 
van uw partner te verzekeren. 

* Fiscale aspecten kunnen gewijzigd zijn. Misschien is bij een sterk gestegen inkomen, het 
aftrekbaar maken van verzekeringspremies interessant. 

Tijdige informatie kan financieel voordelig zijn. 
Bel gerust even voor die informatie 010 - 143311. 

N.B. Ons "Oranje Boekje" met algemene hypotheekinformatie blijft uiteraard gratis beschik
baar. 

voor academici . 
010-14.33.11. * (of 053-35.13.04 voor Oost-Nederland) 

POSTBUS 2600 ROTTERDAM 

RAAD VAN TOEZICHT: 
voorzitter: prof. dr. R. Bannink (econoom); leden: ·prof. dr. J: Bergsma (klinisch psycholoog), ir. D.J. Brink b.i. 
(architect B.N.A.). prof. dr. H.G. Schulte Nordholt (cultureel antropoloog). J.P. Kostense (register accountant). 
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Vice-premier 
drs. V. G. M. van Aardenne 

De terugkeer van Gijs van Aardenne 
( 52) naar Economische Zaken heeft 
weinig verbazing gewekt. In de periode 
van het kabinet Van Agt-Wiegel 
(1977-198 I) bleekhij daar al de juiste 
man op de juiste plaats. 
Zijn terugkeer na de vorige 
regeerperiode naar de groene bankjes 
van de Tweede Kamer, het terugvallen 
van een 5000-koppige ambtenarenstaf 
op één (aardige) secretaresse, maakte 
hem niet aangeslagen. Zijn relativisme 
en zijn beschouwing dat in de politiek 
alles mogelijk is, behoedden hem voor 
grote persoonlijke teleurstellingen. 
Bovendien kende hij die al. In het begin 
van de 70-er jaren zakte hij een keer 
onverklaarbaar laag op de 
kandidatenlijst. Hij haalde toen de 
Kamer door de grote zetelwinst. 
Toch hebben zijn kwaliteiten en 
capaciteiten ook in die periode voor de 
VVD-fractie altijd vastgestaan. 

.. / 

Van Aard enne, die zijn politieke 
loopbaan in Dordrecht begon als VVD
gemeenteraadslid, daarna als 
fractievoorzitter en tenslotte als 
wethouder kwam op 18 februari 1971 
in de Kamer. Sindsdien is hij in de 
landspolitiek werkzaam. 
Het beleid dat hij in de vorige periode 

Mr. J. G. Rietkerk, 
minister van Binnenlandse 
Zaken: 
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op economische zaken opbouwde, kan 
hij thans voort gaan zetten. Hij staat 
bekend om zijn rechtlijnigheid. Vriend 
en vijand weten wat men aan hem 
heeft. 
Van Aardenne keert nu terug als vice
premier. Een bindende functie, die 
hem op het lijf is geschreven. 

Koos Rietkerk ( 54) heeft vele functies 
in de VVD bekleed. Hij was 
verschillende perioden Kamerlid, 
staatssecretaris van Sociale Zaken in 
het kabinet-Biesheuvel, voorzitter van 
de VVD-Tweede-Kamerfractie 
gedurende het kabinet Van Agt
Wiegel en tot deze benoeming vice
fractievoorzitter. 

Eigenschappen die bij hem naar voren 
komen zijn: een groot politiek gevoel, 
integriteit en loyaliteit. Zijn zwaarste 
politieke periode had hij als 
fractievoorzitter, waarin hij eerst met 
CDA-fractieleider Aantjes en daarna 
met Lubbers het kabinetsbeleid 



menigmaal in diep-nachtelijke 
vergaderingen moest toetsen ook in de 
eigen fractie verdedigen. 

Mede door zijn inzet, zijn 
onvermoeibaarheid tijdens 
onderhandelingen kon dat kabinet de 
rit volmaken. Daar deze zaken 
plaatsvinden achter gesloten deuren is 
veel van zijn licht voor de buitenwacht 
onder de korenmaat gebleven. 

Na zijn rechtenstudie werkte hij 
enkele jaren als advocaat, vervolgens 
als juridisch medewerker bij het VNG 
en tot 1967 bij het Centraal Sociaal 
Werkgeversverbond. In 1967 kwam hij 
in de Kamer, waar hij zich ontpopte als 
sociaal-economisch specialist. Zijn 
denkbeelden over herzieningen van ons 
sociaal systeem, die hij in 1972 
onbevreesd naar buiten bracht, leverde 
hem buiten de partij slechts hoon op. 

Zijn gelijk is nu bewezen, maar het is 
wél laat. 

Hem wacht een rumoerig 
Binnenlandse Zaken waar de 
ambtenaren-vakbonden hem als het 
ware al bij de drempel staan op te 
wachten. 

~ ~-nlltieke 
~ 
~ 

Mr. F. Korthals Altes, 
minister vanJustitie 

Anderhalf jaar geleden had niemand 
kunnen dromen dat na zijn grootse 
afscheid als VVD-partij voorzitter, 
gevolgd door de luwte van de Eerste 
KamerFrits Korthals Altes zo snel 
terug zou zijn aan de landelijk
politieke top. 
VVD-voorzitter Jan Kamminga 
schetste bij zijn afscheid de 
verdiensten van FKA- zoals hij in de 
VVD wordt genoemd- in drie fasen t 

~ gespreid over achttien turbulente ~ 
jaren: "Als secretaris voor de ;::t 

organisatie. Jong, fris, vol drang naar ~ 
vernieuwing. Lastig voor oudere ;::t 

bestuurders;- als algemeen secretaris. ~ 
Steunpilaar, medegrondlegger van de ~ 
partij, een man om blind op te varen;-
als voorzitter. Ervaren, behendig en 
met vaste hand. Leider van de partij in 
alle opzichten. Altijd beschikbaar en 
met enorme kennis van zaken." 
Zelf typeerde Korthals Alt es het 
voorzitterschap als een 
scheidsrechtersfunctie. Onder zijn 
leiding werd het Liberaal Manifest 
opgezet. 
Korthals Al tes ( 51) studeerde rechten 

in Leiden, vestigde zich in 1958 als 
advocaat in Rotterdam. Sinds 1970 is 
hij firmant van een vooraanstaand 
Rotterdams advocatenkantoor. Het 
afgelopenjaar heeft hij zich als curator 
bezig gehouden met de afwikkeling 
van de Ogem-affaire. 
Met Korthals Altes heeft Justitie een 
briljantjurist en scherpzinnig debater>···. • • 
binnengekregen. · • • 

IM 
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Dr. P. Winsemius, " 
minister van 
Volkshuisvestin 

Ordeoio en 
••• Milieuh ene: 

De op 7 maart 1942 te Voorburg 
geboren Pi eter Winsemius koos in 
Leiden voor dezelfde studie die Van 
Aardenne ook deed, nl. de 
experimentele natuurkunde. 
Winsemius promoveerde op een 
proefschrift over de reflexie van licht 
op metalen bij heellage temperaturen 
( 1973). Tussen zijn doctoraal en 
promotie werkte hij bij de "Stichting 
Fundamenteel Onderzoek der 
Materie". Daarna volgde hij de 
businesschool te Stanford in 
Californië. 
Na zijn terugkeer in Nederland werkte 
hij bij het organisatie-adviesbureau 
McKinsey; de laatste twee jaar als 
firmant. 

Als organisatie-deskundige had Pieter 
Winsemius o.a. te maken met 
projecten van Buitenlandse en 
Economische Zaken. Tijdens de t.v.
presentatie constateerde hij: "Het is 
plezierig om eens een keer te doen wat 
je anderen anders adviseert" en gaf hij 
toe in een stroomversnelling te zijn 
geraakt door deze benoeming. 
Winsemius is aangetrokken wegens 
zijn managerskwaliteiten 
(milieuhygiëne moet worden 
overgeheveld), maar ook de 
bouwwereld is hem niet geheel vreemd. 
Onlangs verrichtte hij een onderzoek 
bij het Bouwcentrum te Rotterdam. 

Vooral de laatste twee jaar heeft hij 
veel te maken gehad met projecten in 
de industrie en de semi-overheidssfeer. 
Met Pieter Winsemius betreedt geen 
politicus; maar een manager het 
departement van VROM. 

Drs. N. Smit
Kroes, 
minister van 
Verkeer en 
Waterstaat 
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(fotobureau 
Meyer) 



haar doctoraal economische 
wetenschappen in de Maasstad en 
groeide op met het vrachtvervoer 
doordathaarvader een 
transportbedrijf had. Neelie rijdt net 
zo gemakkelijk in een vrachtwagen als 
in een personenauto. In 1971 kwam zij 
in de Tweede Kamer en onder het 
kabinet Van Agt-Wiegel pleegde zij de 
beste promotie voor het departement, 

Drs. E. Schoo, 
minister van 

die men zich voor kan stellen. 
Neelie, die voordat ze in de Kamer 
kwam, lid was van de Rotterdamse 
Kamer van Koophandel en haar 
politieke carrière in diezelfde stad in 
de gemeenteraad begon, is in de 
politiek volstrekt onverstoorbaar haar 
eigen weg gegaan. "Mensen zijn voor 
mij belangrijk. Niet hoe zij zich 
presenteren. Nou, ik vind dat ik die 

,,·.' -~ -..... 

Ontwikkelingssamenwerking 

De naam van Eegje Schoo (38) viel de 
afgelopen weken de nodige keren. 
Automatisch werd zij gekoppeld aan 
het staatssecretariaat voor 
Emancipatie. Het werd echter het 
ministerschap op 
ontwikkelingssamenwerking. 

Mevrouw Schoo kreeg de meeste 
bekendheid door haar voorzitterschap 
van de Emancipatieraad, een functie 
die zij sinds 1980 vervulde. Na de 
kweekschool ging zij door in de 
pedagogiek, waarin zij aan de G. U. te 
Amsterdam haar doctoraal deed. 
Tijdens haar studie werkte zij op een 
school voor slecht horende kinderen. 

Van 197 5 tot 1978 was zij lid van 
Provinciale Staten van Noord-Holland 
voor de VVD. Ook zat zij twee jaar in 
de Amsterdamse gemeenteraad, nl. tot 
de laatste raadsverkiezingen. Zij stelde 
zich niet meer verkiesbaar. 

Haar VVD-statenlidmaatscha p 
combineerde zij met een baan aan het 
landelijk pedagogisch centrum ten 
behoeve van het Montessori-onderwijs. 

Daarnaast was zij van 1976-1980 lid 
van de Innovatie Commissie 
Basisonderwijs: Het feit dat zij in vijf 
advies-organen heeft gezeten, waarin 
zij heeft moeten nagaan hoe het best 
veranderingen in de maatschappij 
aangebracht kunnen worden, ziet 
mevrouw Schoo als een goed 
uitgangspunt voor haar inwerken in de 
portefeuille 
Ontwikkelingssamenwerking. • 

vrijheid dan ook mag hebben," 
verklaarde zij vorigjaar in de 
verkiezingstijd. Onvermoeibaar 
"draaide" zij de laatste drie 
campagnes (landelijk, staten en 
gemeente) met een enorm gevoel voor 
public relations mee. 
Daarnaast heeft zij op het departement 
van V & Wal bewezen haar zaken 
onder de knie te hebben. 

(fotobureau Meyer) 



EUTHANASIE 

Inez 
Kotterman 

Het themacongres .,Euthanasie", dat op 
verzoek van het Hoofdbestuur door de 
Kamercentrales Dordrecht en Rotterdam op 
30 oktober 1982 te Rotterdam werd 
georganiseerd, is een groot succes geworden! 
Daarvoor waren ook alle elementen 
aanwezig: een uitstekende organisatie door 
bestuursleden van de genoemde 
Kamercentral es, gesteund door mr. 
R. Cleton, een deskundigen vaak geestig 
voorzitterschap van mr. H. C. G. L. Polak 
(congres) en prof dr. P. Muntendam (forum), 
vijf voortreffelijke inleiders en, last but not 
least, een grote opkomst van actieve 
belangstellenden. , 

Mr. R. Cleton, als beleidsfunctionaris 
verbonden aan het Ministerie van 
Justitie, tevens voorzitter van de VVD
Werkgroep Euthanasie, gaat als eerste 
inleider in op de juridische aspecten 
van euthanasie. Hij wijst op het 
opvallend grote verschil in strafmaat 
tussen de artikelen 293 en 294 van het 
Wetboek van Strafrecht; 
respectievelijk max. twaalf jaren voor 
euthanasie en drie jaren voor aanzetten 
tot en hulpverlening bij zelfdoding. Dit 
verschil, hoewel historisch 
verklaarbaar, past niet meer in deze 
tijd. De ratio van destijds, "de 
schending van den eerbied aan het 
menselijk leven in het algemeen 
verschuldigd- onverschillig uit welk 
motief de dader handelt", gaat niet 
meer op. Verdient ieder biologisch 
menselijk leven wel absolute 
bescherming? Het is niet ondenkbaar 
dat de Hoge Raad een beroep op 
strafuitsluitingsgronden (i.c. 
ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid) in bepaalde 
gevallen zal aanvaarden. 
Ten aanzien van het vervolgingsbeleid 
bestaat de indruk dat binnen het 
Openbaar Ministerie de afspraak 
bestaat zich terughoudend op te 
stellen. Cleton bespreekt enkele 
rechterlijke vonnissen en een uitspraak 
van het Medisch Tuchtcollege 

Amstèrdam, om tot de conclusie te 
komen dat de maatschappelijke 
opvattingen zich snel verwijderen van 
beide strafbepalingen en dat een 
belangrijke meerderheid van de 
bevolking een of andere vorm van 
euthanasie- en niet slechts passieve
aanvaardt. Tot slot pleit hij voor 
nieuwe wetgeving, maar niet tot elke 
prijs. Een politiek compromis met het 
CDA zou betekenen dat de klok wordt 
teruggezet en nieuwe ontwikkelingen 
worden geblokkeerd. Voorts zou de 
wetgever zich dienen te onthouden van 
het uitspreken van een ethisch oordeel 
over de toelaatbaarheid van 
euthanasie; de regels zouden grenzen 
moeten stellen uitsluitend ter 
bescherming van de 
(gerechtvaardigde) belangen van 
patiënten en hulpverleners. 
Maatschappelijke controle is, zoals bij 
ieder medisch handelen, noodzakelijk, 
maar Cleton ziet geen heil in het stellen 
van beperkende criteria zoals 
"ongeneeslijk ziek", "stervensfase", 
daar het gaat om het respect voor de 
wens van een ander, ook al is men het 
daarmee niet eens. 

Eeuwfeest 

Drs. D. J. D. Dees, lid van de Tweede 
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DickDees: ... 
.. Wetgeving sluit 
nietaanbij 
praktijk" 

Kamer, vraagt zich af of de huidige 
wetgeving, die euthanasie en hulp bij 
zelfdoding strafbaar stelt, hetjaartal 
1986en daarmee haar eeuwfeest zal 
halen. Om ten minste drie redenen 
verdient dit onderwerp meer aandacht 
binnen de politieke partijen: 
- De wetgeving sluit niet meer aan bij 
de praktijk en bij hetgeen in ruimere 
kring aanvaardbaar wordt geacht. Het 
dichten van die kloof zou tevens meer 
waarborgen scheppen voor een 
zorgvuldige en verantwoorde 
besluitvorming en ertoe kunnen leiden 
dat de kwaliteit van de hulpverlening 
wordt verbeterd. 
- Door de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en techniek kan 
het levenseinde worden uitgesteld en 
het lijden verlengd. 
- Politieke partijen en 
volksvertegenwoordigers mogen niet 
voorbij gaan aan signalen uit de 
samenleving. 
De VVD-fractie heeft in 1978 het 
initiatief genomen om dit onderwerp in 
de Tweede Kamer aan de orde te 
stellen, hetgeen uiteindelijk heeft 
geleid tot de instelling van een 
staatscommissie op 19 oktober jl. Deze 
commissie moet advies uitbrengen 
over toekomstig overheidsbeleid 
inzake euthanasie en het verlenen van 
hulp bij zelfdoding, in het bijzonder 



ten aanzien van de wetgeving en 
wetstoepassing. Dees acht het zinvol 
dat ook de politieke partijen het proces 
van meningsvorming en 
standpuntbepaling voortzetten. 
Evenals Cleton komt hij tot de 
conclusie, dat het niet gaat om het 
kiezen vooroftegen euthanasie, maar 
om de vraag of de eigen, authentieke 
opvattingen van individuele mensen in 
noodsituaties worden gerespecteerd. 
In de euthanasiediscussie is de 
gewetensvrijheid de keerzijde van het 
zelfbeschikkingsrecht. Niemand zal 
ooit gedwongen mogen of kunnen 
worden om aan euthanasie of 
zelfdoding medewerking te verlenen! 

Volgens drs. G. B. Schmidt, arts te 
Sassenheim, wordt euthanasie al zo 
lang toegepast als er artsen bestaan. 
Het is een geïntegreerd onderdeel van 
de stervensbegeleiding, hoewel het in 
vele begeleidingen niet behoeft te 
worden toegepast. Een aantal 
omstandigheden maakt het probleem 
steeds klemmender. 
- Door de moderne 
kankerbehandelmethoden blijft de 
patiënt langer mobiel. 
- De stervensfase gaat sneller,"meer 
abrupt, en wordt bewuster beleefd. 
- Er is een nieuwe tendens om meer in 
eigen omgeving te sterven. 
- De mensen praten er meer over. De 
arts is minder autoritair, de patiënt is 
mondiger en krijgt meer vat op het 
ziekteverloop. 
De gemiddelde arts heeft meer 
problemen met euthanasie dan de 
gemiddelde Nederlander. Deze 
problemen zijn van emotionele, 
juridische en praktische aard. De arts 
heeft niet geleerd mensen te doden. 
Juridisch is hij vogelvrij. Niemand kan 
garanderen dat hij er geen problemen 
mee krijgt. Vaak staat hij alleen voor de 
beslissing, daar collegiaal overleg in de 
huisartspraktijk vrijwel niet voorkomt. 
Volgens de laatste richtlijnen van de 
KNMG is passieve euthanasie 
toegestaan, bedekte actieve indirecte 
ook nog, maar wordt actieve directe 
euthanasie af geraden. 
Dr. Schmidt schetst enkele 
praktijkgevallen en beveelt met name 

de stellingen 1 en 10 (betreffende het 
principiële zelfbeschikkingsrecht en 
een hogere prioriteit voor de 
stervensbegeleiding) aan in de 
aandacht van de discussiegroepen. 

Argumenten 

Na de koffiepauze volgt een 
waardevolle bijdrage van mevr. dr. 
H.M. Terborgh-Dupuis, ethica 
verbonden aan het Leids Academisch 
Ziekenhuis en voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie. Zij wijst er op, 
dat het de taak van een ethicus is 
argumenten aan te dragen, geen 
oplossingen. De arts moet zijn visie op 
het leven kenbaar maken zodat de 
patiënt weet wat hij aan hem heeft. Zij 
onderscheidt verschillende situaties, 
waarvan die waarin de patiënt 
behandeling weigert juridisch geen 
probleem opleveren. In discussie is 
momenteel of voor het toepassen van 
euthanasie slechts sprake behoeft te 
zijn van hevig lijden of dat bovendien 
vereist is dat het eind van het leven in 
zicht is. Daar het om een medische 
handeling gaat, wordt lekenhulp niet 
aanvaardbaar geacht. De eerbied
voor-het-leven-regel is een 
onhanteerbaar principe en lost niets op. 
Hoe ver gaat de beschermwaardigheid 
van het leven? De discussie moet zich 
toespitsen op de zelfbeschikking: in 
hoeverre staan wij de medemens toe 
zelfte beschikken? 
Wat betreft de relatie tot een hogere 
macht en/ of claims van de 
samenleving: de vraag of euthanasie 
aanvaardbaar is, behoeven wij niet op 
te lossen. Dat moet iedereen zelf doen. 
In hoeverre moet de overheid 
terughoudend zijn? Zij is volgens mevr. 
Terborgh geen hoedster van een 
bepaalde moraal. Maatschappelijke 
tolerantie is zeer gewenst! 

De rij van inleiders wordt gesloten door 
mevr. mr. E. Veder-Smit, lid van de 
Eerste Kamer, die een aantal vragen 
van filosofische aard opwerpt: 
- hoeveel waarde hechten we aan het 

Els Veder-Smit: . .. 
"Hoeveel waarde 
hechten we aan het 
leven?" 

leven, willen we het tot elke prijs 
behouden? 
- is dood gaan (dood zijn) wel het 
ergste dat ons kan overkomen? 
- hoe en waar zouden we zelf willen 
sterven? 
- zijn we bereid en in staat anderen bij 
te staan als hun einde gaat komen? 
- mogen we beschikken over ons eigen 
leven? 
- kunnen we het mysterie van het leven 
ooit doorgronden? 
- bevat het leven niet zo veel 
wendingen en verrassingen dat je het 
tot het einde moet doorleven? 

Als leden van een volwaardige 
politieke partij zullen we allemaal 

, moeten meedenken en meewerken aan 
een oplossing van dit grote 
maatschappelijke vraagstuk, dat een 
spanningsveld teweegbrengt. 

Enerzijds zijn we als liberalen 
voorstander van eigen 
verantwoordelijkheid, vrijheid en 
mondigheid van de mens, willen we een 
medemens niet opdringen zijn leven 
kunstmatig te moeten voortslepen 
terwijl hij snakt naar beëindiging 
daarvan en willen we bepaalde 
beroepsgroepen niet de last laten 
dragen van een verouderde wetgeving. 



Anderzijds dienen onze maatschappij 
en onze wetgeving zieken en 
gehandicapten te beschermen en 
moeten we waken voor fouten en 
vergissingen en vooral voor misbruik 
door personen die belang hebben bij 
het elimineren van de patiënt. Bij het 
zoeken naar oplossingen is grote 
zorgvuldigheid geboden! 
Mevr. Veder gaat nader in op hetgeen 
door de voorgaande sprekers is gesteld 
en op het in maart 1982 door de 
Gezondheidsraad uitgebrachte 
rapport, waarmee het demissionaire 
kabinet een belangrijk instrument in 
handen kreeg. Tot slot verzoekt zij het 
congres- in alle vrijheid!- bij zijn 
standpuntbepaling een aantal wensen 
en overwegingen te betrekken, 
waaronder het voorkomen van ernstige 
handicaps, van zeer tragische 
ontwikkelingen als essentieel 
onderdeel van het 
volksgezondheidsbeleid en het 
scheppen van een sfeer van ruimte en 
verdraagzaamheid rond het probleem 
van de euthanasie. 

Forumdiscussie 

Nadat alle deelnemers de gelegenheid 

27 november landdag 
vormingsfunctionarissen 

in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Aanvang 10.00 uur, 

toegang gratis! 

hebben gekregen om in kleine groepen 
de conclusies en aanbevelingen van de 
werkgroep te bespreken, leidt prof. 
Muntendam de discussie tussen zaal en 
forum. Vanuit het publiek wordt o.a. 
aangedrongen om "uitzichtloos en 
ondraaglijk geestelijk of lichamelijk 
lijden" als criterium voor de 
toelaatbaarheid van euthanasie te 
hanteren, om te vermijden dat 
beëindiging van het leven om andere 
dan de genoemde redenen onder de 
begripsomschrijving zou vallen. Een 
goede- niet op politieke compromissen 
berustende- basiswet op korte termijn, 
waarin de rechtsbescherming van de 
arts die deze medische handeling 
pleegt wordt geregeld, behoort ook tot 
de verlangens. Evenals de aanwijzing 
van vertrouwensartsen voor patiënten 
die met deze problematiek niet bij hun 
eigen arts terecht kunnen. 
Wat betreft de "uitdrukkelijke 
wilsverklaring", genoemd in de door de 
werkgroep gegeven definitie van 
euthanasie, staan velen afwijzend 
tegenover de eventuele vereiste van 
een notariële akte of zelfs een codicil. 
Liever wil men dit ongeregeld laten en 
de beslissing bij arts en betrokkene 
leggen.Voorhetgevaldatmentoch 
voor een schriftelijke verklaring in een 

of ander vorm zou kiezen, wordt een 
beperkte geldigheidsduur daarvan 
bepleit. 
Nog meer verontruste reacties geeft de 
term "dan ... in diens belang". Grote 
hilariteit ontstaat als Ds. A. v.d. 
Klaauw hierop reageert, terwijl op het 
zelfde moment het "forum brede" 
VVD-doek van de tafel zakt ("Niet op 
zijn verzoek, wel in zijn belang!" roept 
prof. M untendam, die- helaas- ook 
niet tot de VVD-gelederen behoort). 
Niet de vragen om euthanasie en de 
daaraan verbonden consequenties 
veroorzaken volgens ds. v.d. Klaauw de 
grootste problemen in het ziekenhuis 
waar hij werkt, maar de comapatiënten 
die niet in staat zijn hun wil te kennen 
te geven. De kwestie of ongevraagde 
euthanasie moet worden toegestaan, 
betreft overigens niet alleen 
comateuze patiënten, doch ook 
geestelijk gehandicapten, demente 
bejaarden en pasgeborenen met 
ernstige afwijkingen. Noch de 
werkgroep noch het congres hebben 
zich op dit hellend vlak durven wagen, 
laat staan positieve aanbevelingen 
durven doen. Een aparte discussie is 
gewenst. Ongetwijfeld zal ook de 
Staatscommissie hierop nog 
terugkomen. • 

De Haya van Somerenstichting voor vorming en scholing organiseert die dag 
een bijeenkomst voor die leden die zich binnen bun afdeling, ondercentrale of 
kamercentrale bezighouden met cursusactiviteiten. 

Wilt u eens wat ervaringen uitwisselen of kritiek leveren, kom dan ook! De 
27ste hebben we een aantal sprekers die iets van bun praktijkervaringen 
vertellen. Ook wordt bet nieuwe jaarprogramma gepresenteerd; met een 
nieuwe lay-out en een gewijzigd cursuspakket! 
Het Tweede Kamerlid drs. L. M.L. H.A. Hermans zal een inleiding houden 
over de actuele politiek. 
De toegang is gratis. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. We beginnen 
om 10.00 uur in betJaarbeurscongrescentrum te Utrecht. Wilt u volgend 
jaar iets gaan doen aan vorming en scholing kom dan ook op 27 november. 
Geef u telefonisch op ( 070 - 614121) en wij sturen u bet programma. 
Vraag naar Monique Schuit of Hans van den Broek. 

• 
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v.l.n.r. De voorzitter 
van het Europees 
Parlement, Piet 
Dankert in gesprek 
met Koos je Bins. 

De heer Boué kijkt 
geamuseerd toe 

Een tweede Néderlander 
President van het Europees 
Parlement: Pieter Dankert, 
nu al weer sinds maart 1982. 
Hoe vergaat het hem? In de 
Tweede Kamer heb ik hem 
gekend als een vrij en blij 
rondstappend lid van de 
socialistische fractie. Ik wil 
niet zeggen "onbekommerd", 
want dat zijn ook de 
socialisten niet, maar niet 
gebonden door de teugels van 
een protocol. 

Als ik hem tegenkom in de gebouwen 
van het Europees Parlement is dat, op 
het eerste gezicht, ànders. 
Voorafgegaan door een 
indrukwekkende bodyguard, begeleid 
door naaste medewerkers met strenge 
blik en op de voet gevolgd door zijn 
speciale bode in rokkostuum, gesierd 
met een zware ketting, Monsieur Boué, 

heeft het iets van een kleine processie. 
Inderdaad: op het eerste gezicht, want 
President Dankèrt is gelukkig ook nog 
steeds Piet Dankert uit Edam. 
Edam waar ik laatst 's avonds 
doorheen liep na een dag meegevaren 
te zijn met de oude bottervloot over het 
IJsselmeer, een indrukwekkend 
jaarlijks gebeuren. We passeerden een 
alleraardigst oud Edammer huis en 
iemand zei: "Kijk daar eens naar 
binnen." Geen dichtgeschoven 
gordijnen en door de kleine ruitjes keek 
men in een gezellige kamer waar de 
hele familie naar de TV zat te kijken. 
"Maar dat is de President van het 
Europees Parlement!" 
"Ja, dat is Piet Dankert." 
Gewoon: Piet Dankert, gewoon: een 
hardwerkend President. 
In Straatsburg, op een van mijn 
kilometers lange tochten door de 
Parlementsgebouwen, probeerde ik in 
een daartoe geëigende ruimte even op 
krachten te komen met een kopje 
espresso. De ruimte was gevuld met 
deftige Europese ambtenaren, 
gepreöccupeerde afgevaardigden en 
serieus blikkende journalisten. Eén 

KoosjeBins 

man echter, omgeven door een kring 
anderen, draaide zich om en riep, zoals 
men dat in de Tweede Kamer geroepen 
zou kunnen hebben: "Hallo, hoe gaat 
het?" De President! Langzamerhand 
was ik al zo onder de invloed van het 
hierarchieverschijnsel gekomen dat ik 
verlegen iets mompelde en schielijk in 
m'n espressokopje dook. Pi eter 
Dankert, een man die zich er duidelijk 
tegen verzet om van zichzelf onder de 
indruk te komen. Een man om eens een 
gesprek mee te hebben. Dat kon. 
Jawel! 

Legitimatie 

In Brussel, in het Parlementsgebouw 
Rue Belliard, heeft hij zijn kantoren op 
de achtste etage. Bij de grote 
portiersloge zei ik: "Ik kom voor 
President Dankert". Even een stilte, 
toen: "Bent u uitgenodigd?" 
"Nee, ik heb mezelf uitgenodigd". 
Diepere stilte en ik gauw: "Maar men 
weet dat ik kom, het is in orde, ik heb 
een afspraak." Na de nodige 
legitimatie wees men mij de lift. > 
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Zoefde naar boven en stapte uit hoog 
boven Brussel op "het achtste 
verdiep", waar door de gele 
wandbekleding alles een lichte 
goudglans krijgt. Goede schilderijen, 
fraaie planten, ik werd waarachtig een 
beetje zenuwachtig. Dat was voorzien. 
Aardige dames wezen mij een zachte 
fauteuil om even te wachten en 
Monsieur Boué persoonlijk, ja, die met 
de ketting, bracht een kopje koffie. 
Een keurige, blonde meneer bleek de 
fotograaf te zijn die beleefd vroeg wat 
ongeveer de bedoeling was. 
Na een handgebaar van Monsieur 
Boué stapte ik schuchter over de 
drempel en gelijk was het over en ik 
weer mezelf want daar sprong Piet 
Dankert overeind en zei: 
"Wat leuk, kom binnen, ik drink net 
een biertje". 
En dan: "Tja, dat protocol. Als het 
functioneel is houd ik mij daar zeker 
aan, als het onderdeel is van de rol 
President. Maar als het flauwekul is, 
dan krijgen ze mij niet zo ver. Het is 
interessant dat het verschil maakt met 
welke nationaliteit men te maken 
heeft. Naar Italië bijvoorbeeld, neem 
ik meer begeleiders en bodyguards 
mee. Dat wordt daar verwacht. In 
Nederland, officieel in functie, wordt 
de entourage al veel eenvoudiger 
gehouden en in Denemarken kan men 
rustig alleen rondstappen. Ik zal nooit 
vergeten hoe ontsteld mijn bewakers 
van het protocol eens waren toen de mij 
door de Deense regering toegewezen 
limousine even geleend werd door de 
Minister-President en ik een taxi moest 
nemen. Dat is daar heel gewoon, maar 
andere nationaliteiten denken daar 
weer anders over. 
Of ik later dit alles zal missen? Niet het 
vertoon, dat zeker niet, maar als ik 
eerlijk ben, misschien wel de 
gemakken. Met een auto met 
chauffeur naar huis in Edam te kunnen 
rijden is een heerlijke luxe. Niet 
helemáál overbodig, want achter in de 
auto kan men doorwerken, stukken 
lezen, dus geen verloren tijd. Als 
eenvoudig politicus heeft men die 
voorzieningen niet, dan moet men alles 
zelf doen. Maar zoiets weet je van 
tevoren." 

"Toen u indertijd naar Europa ging, 
heb ik een paar, niet onbelangrijke, 
socialisten in de Tweede Kamer eens 
tegen el kaar horen zeggen: Waarom 
doet hij dat nou, hij zou hier in 
Nederland zelfs minister van 
Buitenlandse Zaken kunnen worden!" 

"0, maar Minister van Buitenlandse 
Zaken wil ik wel zijn". 

"Zal ikEd Nijpelseven bellen?" (Het 
was tijdens deformatieperiode, dit 
gesprek). 

Een grinnik: "Nee, zó bedoel ik het nu 
ook weer niet. Voor Europa kan men 
om verschillende redenen zijn. 
Zoals, ondanks het feit dat daar 
bijvoorbeeld in Nederland een zekere 
weerstand tegen bestaat, men er 
rekening mee dient te houden dat, als 
men in de Verenigde Staten en ook 
Rusland een zekere indruk wil maken, 
men namens Europa moet spreken en 
niet ieder vanaf zijn eigen nationale 
basis. Men kan zich niet meer 
veroorloven zich te veel door interne 
overwegingen te laten leiden en te 
weinig te kijken naar de doelstellingen 
die de meerderheid in Europa wil 
bereiken." 

Tegenwicht 

"Hoe het staat met mijn plannen om 
het Europees Parlement meer macht te 
geven? Invloed is een beter woord dan 
macht en het vergroten van die nodige 
invloed gaat misschien iets langzamer 
dan ik van plan was. Toch blijf ik 
duwen en trekken om veranderingen er 
door te krijgen en het Europees 
Parlement een zwaarder tegenwicht te 
laten zijn van de Raad van Ministers. 
Men heeft eens gesuggereerd dat 21/2 
jaar Presidentschap te kort zou zijn en 
een periode van 5 jaar beter. In die 21/2 
jaar do'e ik echter mijn uiterste best om 
toch iets te bereiken." 

"En een verhuizingvan het personeel 
van het Europees Parlement naar 
Brussel?" 
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"Verdragen en afspraken moet men 
respecteren. Op basis van 
vrijwilligheid zijn echter meerdere 
personeelsleden van Luxemburg naar 
Brussel gekomen. Dit betekent toch 
wel een kostenbesparing. 
En wat er waar is van de verhalen dat 
de Europese Commisie bepaalde 
voorstellen aan de Raad niet zou doen 
omdat men bij voorbaat kan bevroeden 
dat de Raad ze niet aanvaardt? Dit zou 
ten dele waar kunnen zijn. De 
Commissie heeft wel de neiging te veel 
op een compromis aan te sturen en niet 
altijd dat voor te stellen w~t voor 
Europa werkelijk noodza~elijk is." 

.. Men hoort burgers wel eensklagen 
dat de handel en wandel van het 
Europees Parlement ondoorzichtig en 
ongrijpbaar zijn." 

"Het is tssentieel dat het Europees 
Parlement door zijn functioneren 
helder maakt wat er in en met Europa 
gebeurt. Wij moeten nog meer controle 
krijgen op wat er in de Raad wordt 
besloten. Ze handelen daar soms zo in 
het geheim! Het Europees Parlement 
heeft hier een zeer bepaalde rol. 
Door de media zou ook de afstand 
tussen Europees Parlement en de 
kiezer verkleind moeten worden. Van 
alles wat er in het Europees Parlement 
gebeurt vind je soms zo weinig terug. 
Men weet het niet! 
Een aantal politieke vrienden van mij 
die tegenover ons Parlement nogal 
negatief stonden, hebben laatst een 
volle week meegedraaid in 
Straatsburg. Alles serieus gevolgd. 
Enthousiast zijn ze teruggegaan naar 
Nederland. Het was hen 100 % 
meegevallen. Zij zeiden: "Dit is een 
ècht Parlement en zeker zo zinvol als 
de Tweede Kamer." 
De Tweede Kamer heeft veel minder 
greep op de buitenlandse politiek dan 
men denkt. Amerikaanse Senatoren 
hadden onlangs een zware discussie 
over de vraag of men een formele 
relatie met het Europees Parlement 
moest aangaan. Men sprak niet over 
een relatie met de nationale 
regeringen." 



"Hoe ziet u de komende verkiezingen 
in 1984 van het Europees Parlement 
tegemoet? Zou dat niet meer politiek 
gericht moeten zijn dan in /979? 
Bijvoorbeeld: Europese socialisten 
willen dit, -liberalen dàt en ga zo 
door?" 

"Verkiezingsslogans van 1979 moeten 
wij niet herhalen. Voor 1984 is het 
noodzakelijk dat wij naar voren 
brengen dat grote problemen, zoals 
bijvoorbeeld economische recessie, 

slechts Europees aangepakt kunnen 
worden en niet door de diverse 
nationale regeringen ieder voor zich. 
Als we het over deze Europese 
campagne eens zijn, kunnen de 
verschillende politieke stromingen 
inderdaad zeggen hoe zij denken deze 
verbeteringen te bevorderen". 

"Voor- en tegenstanders van u zeggen 
wèl unaniem dat u een echte 
Europeaan bent." 

"Gaston Thorn noemde mij eens een 
tweede-generatie-Europeaan. De oude 
sfeer van zes lid-staten gaat niet meer 
op. 
Nu het aantallid-staten van de 
Europese Gemeenschap wordt 
uitgebreid, zal men zich vooral moeten 
richten op een goede integratie, een 
positieve wederzijdse beïnvloeding. 
Supranationaal en 

intergouvernementeel kan men niet te 
werk gaan. Dat is dan ook wat ik een 
beetje heb tegen het 
Genscher /Colombo plan." 

"Toen Mart in Bangemann hoorde dat 
i keengesprek met u zou hebben, zei 
hij dat hij zich altijd afvraagt of 
iemand die zo'n zware post krijgt nog 
tijd heeft om te lezen en zo ja, wat?" 

"Er ontbreekt je inderdaad de tijd om 
alle vakliteratuur bij te houden of zelfs 
je eigen speeches te schrijven. 
Dat is niet zo'n handicap want door 
mijn vele bezoeken en gesprekken met 
mensen binnen en buiten Europa ben ik 
meestal beter en sneller geïnformeerd 
dan wanneer ik alle verschenen 
artikelen zou lezen. De 

Afdelingsbijeenkomsten BMD 
IS november 
Wageningen, D' Avondwake om 20.00 uur 
spreker: ir. B. Th. Eendebak (KEMA) 

IS november 
Voorschoten, rest. De Gouden Leeuw om20.30 uur 
onderwerp: Brandstofdiversificatie 
spreker: ir. A. P. Rauwerda 

22november 

informatiestroom is dus wel 
gewaarborgd. 
Ontspanningslectuur? 
Laatst las ik "De gapende hoogten" 
van de Russische schrijver Zinovjev. 
Een boeiend verhaal over bureaucratie 
in Rusland. Kan ik ook nog gebruiken 
voor een speech binnenkort. En dan 
heb ik onlangs iets van de Ier Don 
Leavy gelezen, een beetje scabreus 
misschien. 
Maar het is duidelijk dat ik na 21/ 2jaar 
presidentschap niet de tijd zal hebben 
me gefrustreerd te voelen en m'n 
schade in zal gaan halen. Er is genoeg 
te doen, zoals ook meevaren met de 
bottervloot over het IJsselmeer!" 

Ik zoefde terug naar de begane grond 
en zwaaide nog even naar de portiers .. • 

26november 
Maarssen, café Ome Klaas om 20.00 uur 
spreker: dr. R. Braarns 

7december 
Baarn, "Brandpunt" om 20.00 uur 
sprekers: dr. R. Braams 

Houten-Schalkwijk, café-rest. d'Engel om 20.15 uur 
W. L. Hoytema van Konijnenburg 
dr. E. L. ten Ham 

Deelcongressen 
Kamercentrale Haarlem: 20 november in het Euromotel te Amsterdam 
sprekers: dr. R. Braams, dr. Nateren B. H. P. Eendebak. 
Aanmelden bij: mevr. W. J. Vermeulen-Biom, Jacob Catslaan 4, 1985 AE Driehuis 
Kosten:/ 12,5Q (incl. lunch) 

Kamercentrale Leiden: 27 november in het conferentiecentrum De Bron te Alphen a.d. Rijn 
sprekers: H. Brand, ir. T. Verheul en dr. L. Gin jaar. 
Thema: Waar haalt de Randstad z'n energie vandaan? Nu en straks. 
Groepsdiscussie aan de hand van stellingen 1, 7 en 10 uit V enD van 21 junijl. 
Aanmelden bij: H.A. Meulemans, Laan van Ryckevorsel10, 2161 KT Lisse. 
Kosten:/ 10,-

Kamercentrale Drenthe: 13 november in hotel Prakken te Beilen 
sprekers: drs. J. F. Meeder, dr. R. J. J. van Heyningen, prof. dr. H. B. Lamberts en J. Hoekstra. 
Aanmelden bij: R. Schrotenboer, Bezettingslaan 83,7943 CS Meppel. 

Forumbijeenkomst 
Ondercentrale Den Bosch en Ommelanden: 29 november in hotel St. Joris te Vught 
Sprekers: drs. R. L.C. de Vaan, K. Lievense, en de heren Poort en Hanhart. 
Onderwerp: De alternatieven van de Energievoorziening in de toekomst. • 
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Genscher herkozen als FDP-voorzitter 
(222 tegen 169 stemmen) 
Berlijn, 6 november. Sinds de 
coalitiebreuk tussen de Westduitse 
liberale partij FDP en de Socialistische 
SPD op 17 september jl. hebben de 
Duitse liberalen met grote spanning 
toegeleefd naar hun congres (5-7 nov.) 
in Berlijn. Ongetwijfeld had de Duitse 
partijvoorzitter Hans Dietrich 
Genscher, tevens Minister van 
Buitenlandse Zaken (attentie 
commissie cumulatie functies!), veel 
uit te leggen aan zijn leden. Zeker aan 
die leden, en dat zijn er nogal wat, die 
de samenwerking met de socialisten 
beter zien zitten dan met de 
conservatieve CDU /CS U. 
Omdat de Duitse pers het daarbij liet 
voorkomen alsof Genscher een daad 
had gepleegd binnen het scala van 
hoogverraad tot overspel door de 
13-jarige samenwerking met de 
socialisten te verbreken, waren 
duizenden FDP' ers naar Berlijn 
getogen om deze betwiste partnerruil 
eens haarfijn uitgelegd te krijgen. 
Niet alleen hoe het "allemaal was 
gekomen" maar zeker ook waarom de 
toch mondige partij in deze belangrijke 
aangelegenheid niet even was gehoord 
in een speciale Bundesparteitag. Aan 
mondigheid geen gebrek! De gehele 
eerste dag van het congres werd aan dit 
onderwerp besteed. De ingediende 
tegenkandidaat voor het 
partijvoorzitterschap, Uwe 
Ronneburger, die op veel steun kon 
rekenen, was zeker mede-oorzaak dat 
Genscher zich uitstekend had 
voorbereid. 

Genscher's rede 

In een goed onderbouwd betoog van 
zeker een uur legde Genscher 
verantwoording af voor de gevolgde 
gedragslijn. Hem werd daarbij vele 
malen het spreken onmogelijk gemaakt 
door fanatieke tegenstanders die het
ook door hen veel geprezen- begrip 
liberale tolerantie in de praktijk 
duidelijk nog niet geheel onder de knie 
hadden. Genscher weet de steeds 
slechtere samenwerking met de SPD in 
sterke mate aan de verlinksing die daar 
plaatsvindt. Bewijs daarvoor is het 

gegeven dat Heirnut Schmidt zelf géén 
kandidaat meer wil zijn voor deze 
SPD. Zijn keuze voor een coalitie met 
het CDU jCSU boven onmiddellijke 
verkiezingen verklaarde hij door de 
noodzaak van snelle maatregelen op 
sociaal-economisch gebied. 
Onder géén voorwaarde wilde hij de 2 
miljoen Duitse werklozen zonder hoop 
èn zonder besluitvaardige regering 
laten zitten. Zulks in het belang van de 
rust aan het sociale front. Vol 
vertro~wen stelde Genscher dat hij 
uitkijkt naar de verkiezingen van 6 
maart 1983. "Eerst pijnlijke ingrepen 
doen en dan naar de stembus; dat 
vereist moed." Waarom en door welke 
kiezers dan wel die moed zal worden 
beloond, dat vermeldde hij helaas niet. 
Evenmin ging Hans Dietrich 
nauwelijks in waarom de 
Bundesparteitag niet was gehoord 
inzake deze coalitiewisseling. 

Reactie congres 

Dit voor de leden zwaarwegende punt 
werd door hen dan ook opgelost door 
massaal steun te verlenen aan een 
resolutie die voor de toekomst het 
horen van de Bundesparteitag in geval 
van coalitiewisseling dwingend 
voorschrijft. Géén resolutie, die men 
vaak uit dè kast hoef te trekken, maar 
wel betekende het aannemen van deze 
resolutie een indirecte afkeuring over 
de gevolgde gang van zaken. Met de 
wisseling van coalitie op zich stemde 
het congres wel in, doch de uitslag van 
die stemming (21 0-181) geeft wel 
duidelijk aan hoe zeer de politieke 
voorkeur binnen de FDP is verdeeld. 
Het is juist die verdeeldheid en de 
aanwezigheid van vleugels stoelend op 
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De kandidatenHans Dietrich 
Genscher ( L) en Uwe Ronneburger 

een gematigde links/rechts signatuur 
die de FDP verhindert om éénduidig en 
geloofwaardig naar de kiezers op te 
treden. Beide kandidaten voor het 
voorzitterschap beklemtoonden dan 
ookdat die "Glau bwürdigkei t" met 
zijn kandidatuur het beste werd 
gediend. De tegenkandidaat Uwe 
Ronneburger, die zichzelf schilderde 
als "de man van het midden", 
kandideerde dan ook volgens eigen 
zeggen uitsluitend om de partij bijeen 
te houden. Een nobel man. Uitslag van 
de stemming: Genscher 222, 
Ronneburger 169. 

Geloofwaardigheid 

Na deze belangrijke keuze van de FDP 
blijven de politieke ontwikkelingen in 
West-Duitsland onze aandacht vragen. 
Verkiezingen op 6 maart '83. Een 
kiesdrempel van 5 %. Juist na de breuk 
tussen FDP en SPD bleek nog slechts 
2,3 %van de kiezers bereid op de 
liberalen te stemmen. Dat ook in de 
politiek de tijd doorgaans de scherpe 
kantjes snel slijpt mag blijken dat die 
bereidheid zich inmiddels weer boven 
de 4 %bevindt. Indien we de 
verkiezingen van 6 maart mogen zien 
als een toets voor de Europese 
verkiezingen in 1984, dan is die uitslag 
in maart van belang voor alle liberalen 
in Europa. Dan zal ongeveer blijken op 
hoeveel Duitse liberalen de Europese 
fractie mag rekenen. 

Natuurlijkwensen wij onze Duitse 
vrienden veel succes, maar vooral op 
weg daarheen veel geloofwaardigheid, 
want: "Die Glaubwürdigkeit ist der 
Schlüssel für politischen Erfolg". • 



De 
smaak 

Met zijn boek "De Vrouw Bestaat Niet" heeft 
Maarten 't Hart de hele tweedefeministische 
golf over zich heen gekregen. We hebben 
allemaal via de buis kunnen aanschouwen 
hoe hij bij Sonja Barend genadeloos werd 
afgemaakt door H anneke Groenteman, een 
feministe van het soort dat geen tegenspraak 
duldt. Dat laatste is- begrijp ik nu ik het 
"verboden" boek stiekem toch gelezen heb
de enige aanleiding tot alle commotie. 

van 
groene 
zeep 

Nietes-welles 

Maarten 't Hart doet een serieuze en 
deels geslaagde poging een aantal 
feministische feitelijkheden te 
weerleggen en schrijfsters te 
ontmaskeren die ongehinderd door 
enige kennis van zaken onder het mom 
van het feminisme allerlei baarlijke 
nonsensoverons uitstrooien. Soms 
voert hij daartoe verbazingwekkend 
simpele maar ijzersterke bewijslast 
aan. Soms ook maakt hij zich schuldig 
aan datgene wat hij in feite 
veroordeelt. Daartegen waarschuwt hij 
de lezer reeds bij voorbaat door te 
stellen dat hij zo feministisch mogelijk 
heeft geschreven, wat zoveel wil 
zeggen als: onwetenschappelijk, 
intuïtief, van de hak op de tak 
springend en puttend uit eigen 
ervaringen. Hij fulmineert tegen het 
klagen en zeuren, tegen de warrige, 
wollige betoogtrant en de stelligheid 
van beweringen de,r feministen maar 
vooral tegen de extremiteiten die het 
feminisme tot een soort religie maken. 
Hij struikelt over een taalgebruik vol 
verdachte woorden waarvoor hij 
vroeger van zijn vader ongetwijfeld de 
mond met groene zeep zou hebben 
moeten spoelen. 
Zoals iedereen die "niet tegen 
emancipatie en feminisme" is veegt hij 
eerst zorgvuldig het eigen stoepje 
schoon (de vrouwen die hij in zijnjeugd 
meemaakte waren zonder uitzondering 
allemaal bazige, sterke karakters en 
hijzelf was als kind van elke 
mannelijke geldingsdrang gespeend) 

om vervolgens te constateren dat 
vrouwen "dus" niet onderdrukt 
worden. Een nietes-welles discussie 
waartoe hij zich beter niet had kunnen 
laten verleiden. 
Het gaat ook niet zozeer om vrouwen 
die onderdrukt worden maar om 
capaciteiten, gevoelens en 
eigenschappen die onderdrukt worden. 
En als we Maarten 't Hart mogen 
geloven- en waarom zouden we dat niet 
doen?- dan geldt dat evenzeer voor 
mannen als voor vrouwen. Daarmee 
blijft echter recht overeind staan dat 
vrouwen als groep een grote 
maatschappelijke achterstand hebben 
opgelopen. Hun manier van leven roept 
bij velen van hen een gevoel van 
onbehagen op en het is vaak niet 
mogelijk hierin op eigen kracht 
verandering te brengen. Terecht merkt 
de schrijver op dat naarmate je meer 
geld ter beschikking hebt er meer 
alternatieven in zicht komen om je 
leven anders in te richten. Jammer is 
het dat hij niet veel verder komt dan 
deze constatering. Hij blijft steken op 
het punt dat het rechtvaardiger 
verdelen van huishoudelijke taken in 
het algemeen niet eenvoudig is en hij 
glijdt zelfs ècht uit wanneer hij stelt 
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Anita Wagernakers 

dat de vrouw "onvermijdelijk het 
slachtoffer wordt" als er kinderen 
komen, waaraan hij toevoegt dat "er nu 
eenmaal geen verplichting is tot 
voortplanting". Een waarheid als.een 
koe maar niet getuigend van enig 
realiteitsbesef. Vreemd dat hij zich aan 
zo'n versimpeling schuldig maakt als 
hij aan de andere kant doorwrochte 
betogen voert doorspekt met woorden 
waarvan ik als lezer de smaak van 
groene zeep in de mond krijg. 

Grootste Gemene Deler 

Dat Maarten 't Hart zich afzet tegen 
de dogma's en uitwassen van het 
radicaal-feminisme mag niet worden 
uitgelegd als een verwerping van het 
feminisme als zodanig. Schrijfsters als 
Renate Rubinstein en Emma Brunt 
(resp. "hedendaags Feminisme" en "Je 
zal je Zuster bedoelen"), beiden ook al 
niet zuiver in de leer en derhalve door 
Maarten 't Hart met genoegen 
geciteerd, trekken regelmatig ten 
strijde tegen de radicale stroming in de 
emancipatiebeweging. 
Vaak worden zaken de vrouw 
betreffende extreem gesteld om 
duidelijk te maken waarom het gaat. 
Bepaalde gedragingen, eigenschappen 
en situaties die in het bijzonder voor 
vrouwen gelden maar die in wisselende 
mate bij vrouwen voorkomen, worden 
tot een algemeen karakteristiek 
kenmerk verheven. Een optelling van 
al deze kenmerken creëert een 
zogenaamde doorsneevrouw, een 
Grootste Gemene Deler, die maar al te 
gauw tot een karikatuur verwordt. Dàt 
is de vrouw die Maarten 't Hart 
bedoelt. En inderdaad, die vrouw 
bestaat gelukkig niet! • 

.·.· 
::::::::: 
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Kammin ga: 
foto's: Hanneke 
Kortland 

"U moet niet denken dat u 
achterover in de leunstoel 
kunt gaan zitten nu onze 
nationale 
vertegenwoordigers in het 
pluche zitten. Die tijd is 
voorbij". Jan Kammin ga riep 
de VVD staten- en 
raadsleden 5 november jl. in 
het congrescentrum ,,De Blije 
We relt" in Lunteren op 
medeverantwoordelijkheid 
te dragen voor het 
economisch herstel van ons 
land. Gijs vanAardenne deed 
hetzelfde in zijn eerste 
spreekbeurt als vice-premier 
en minister van economische 
zaken op de tweede dag van 
het staten- en 
raadsledencongres. 

Het tweedaags congres (en 
jaarvergadering) van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de 
VVD stond vooral in het teken van de 
kabinetsformatie en het 
regeerakkoord. Dit kon ook moeilijk 
anders, een dag na de beëdiging van het 
kabinet Lubbers/Van Aard enne. 
Bovendien had de Vereniging geen 
actueler onderwerp voor haar congres 
kunnen kiezen: "lagere overheden en 
werkgelegenheid". Het 
congresonderwerp kon niet beter op 
het centraal thema van het 
regeerakkoord aansluiten: het 
economisch herstel. 
De VVD- staten- en raadsleden 
toonden begrip voor de moeilijke 
beslissingen, waarvoor het nieuwe 
kabinet staat. Beslissingen, die ook 
diep zullen ingrijpen in de financiële 
mogelijkheden van de provincies en de 
gemeenten. Er waren overigens ook 
nog wel kritische geluiden te horen. 
Voorzitter Matty de Bruijne in zijn 
openingswoord: "Met stel 

ik vast, dat decentralisatie in het 
regeerakkoord de voorkeur krijgt 
boven territoriale reorganisatie 
(provinciale en gemeentelijke 
herindeling H.Z.). En de 
decentralisatie gepaard moet gaan met 
overheveling van financiële middelen 
naar provincies en gemeenten. Bij alle 
voldoening past ook de nodige 
nuchterheid''. 
De Bruijne constateerde, dat de 
negatieve lijst (taken, die tot verboden 
terrein voor de gemeenten waren 
verklaard) uit de plannen voor de 
reorganisatie van het binnenlands 
bestuur was geschrapt. Helaas, zei hij, 
is de negatieve lijst vervangen door een 
positieve lijst (gemeentelijke taken, 
waarmee de provincie zich kan 
bemoeien). Dezelfde bezwaren, die de 
VVD-staten- en -raadsleden hebben 
tegen de negatieve lijst gelden 
onverminderd tegen de positieve. Ook 
deze miskent de positie van de 
gemeente. Provinciale beleidsplannen, 
die voor de provincies basis moeten 
worden voor het geven van richtlijnen 
en aanwijzingen aan de gemeenten
een ander element uit de 
reorganisatieplannen- passen volgens 
De Bruijne vandaag niet meer in de 
meest bescheiden opvatting over 
complementair bestuur. 
VanAardenne en Voor hoeve, een van 
de 19 debutanten in onze Tweede 
Kamerfractie, zetten in goed 
doorwrochte betogen nog eens de 
sociaal-economische paragraaf uit het 
regeerakkoord uiteen. Ze probeerden 
ook aan te geven welke bijdrage de 
provincies en gemeenten kunnen 
leveren aan de bestrijding van de 
werkloosheid. Daarvoor waren de 
VVD-staten- en -raadsleden immers 
naar Lunteren gekomen. 
Voor een deel overlapten de betogen 
elkaar. Maar dat kon moeilijk anders. 
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Van Aardenne en Voorhoeve stelden 
voorop dat het voor de lagere 
overheden niet eenvoudig is zelf 
werkloosheid te bestrijden. Voor hoeve: 
De gemeenten ontberen onder normale 
omstandigheden al veel instrumenten 
voor een economisch beleid. In deze 
periode van recessie en bezuiniging 
moeten zij bovendien oude 
activiteiten, die werkgelegenheid 
bieden, verminderen. Er is weinig 
ruimte voor initiatieven. 
Van Aardenne en Voorhoeve zagen 
maar één uitweg om daar waar 
beleidsinstrumenten en financiën 
ontbreken, tàch het aantal 
arbeidsplaatsen op te voeren: "de 
kwaliteit van het gemeentelijk en 
provinciaal beleid te verhogen en met 
inventiviteit nog te weinig betreden 
paden in te slaan" (Voorhoeve ). Zij 
zagen vooral een taak voor de 
provincies en de gemeenten in de 
regulering en stroomlijning van 
maatregelen, die het bedrijfsleven 
onnodig remmen of weren, in de 
toepassing van privatisering en het 
profijtbeginsel en in de herverdeling 
van arbeid door arbeidstijdverkorting 
en deeltijdwerk. Voorhoeve was ook 
voorstander van experimenten met 
zogenaamde D-zones. België 
experimenteert hiermee reeds. D
zones zijn industrieterreinen met een 
wettelijk regiem, dat zich van ander 
industrieterreinen onderscheidt door 
minder wettelijke voorschriften, 
minder ambtelijke verrichtingen en 
minder belastingen. 
In de (forum-)discussie bleek dat de 
inventiviteit en creativiteit van met 
name de gemeenten ook op dit terrein 
geen grenzen kennen. Het 
gemeentelijk laboratorium werkt weer 
op volle toeren. Breda onderscheidde 
zich in de discussie als kampioen op dit 
terrein. 



.·.·.·.· 
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Wethouder jhr. R. G. P. Sandberg tot 
Essenberg van Breda hield de VVD
sta ten- en -raadsleden voor dat het niet 
voldoende is met traditionele vormen 
de werkloosheid te lijf te gaan. We 
moeten creatief zijn en experimenten 
niet uit de weg gaan. Een paar Bredase 
experimenten: een "bedrijvenloket", 
dat is een loket voor alle vergunningen, 
een gemeentelijke accountant, die 
jonge, startende ondernemers 
begeleidt, experimentele 
arbeidsprojecten voor jeugdige 
werklozen, deeltijdarbeid, 
gemeentelijke bijdragen in de 
huisvestingskosten van startende 
ondernemers. Resultaat: 300 à 400 
blijvende arbeidsplaatsen. 
Sandberg weersprak het bezwaar van 
de hogere overheadkosten bij 
deeltijdarbeid met: "De 
overheadkosten nemen bij 
deeltijdarbeid inderdaad toe. Maar u 
moet niet vergeten, dat de 
randverschijnselen van de 
werkloosheid (toenemende 
criminaliteit, drugverslaving enz.) de 
gemeenschap veel meer geld kosten. Jt 
kunt dan beter iets meer 
overheadkosten betalen". 

2000Ieden 
De goede resultaten bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
zijn niet zonder gevolgen 
gebleven voor de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de 
VVD. Enkele weken geleden is 
het tweeduizendste lid 
ingeschreven. 
De heren De Bruijne, Derks en 
Muntinga werden tijdens de 
jaarvergadering herkozen. In de 
vacatures, die ontstonden door 
het aftreden van de heren Baljé 
en De Boois werden de heren 
Cornelissen en Remkes 
gekozen. 

• 

• • • • 
: Amerika-avond 
• • 
• Het doet het Bestuur van de VVD-afdeling 
: Wassenaar bijzonder veel genoegen dat op 
• zo veel manieren onze waarderingen 
: vriendschap jegens de Verenigde Staten in 
• het afgelopenjaar tot uitdrukkin~ kwam. 
• onder meer door de lopende 
: handtekeningenactie van de Stichting 
• Nederland Groet Amerika. 
• VVD- Wassenaar wil in dit Bi-Centennia/ 
: jaar graag een steentje bijdragen door een 
• openbare Amerika-avond te organiseren. 
• waar Zijne Excellentie William J. Dyees. 
: Ambassadeur van de Verenigde Staten zal 
• spreken over de verhouding Europa-
: U.S. A. in verleden. heden en toekomst. 
• Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 
: 23 november a.s. inde Schaapskooi-
• Duinreil te Wassenaar, aanvang 20.15 uur. 
• Iedereen is welkom . • 
• E. Vegter-Nienhuis Mulder 
: secr. afd. Wassenaar 
• • • • Maximum snelheid 
: (RECTIFICATIE) 

Indien inderdaad de VVD een volkspartij is 
zie ik de noodzaak niet in, waarom de. 
maximum snelheid verhoogd dient te 
worden. 
De gemiddelde Nederlander rijdt in een 
middenklasse auto. Met een middenklasse 
auto hoeft men in dit kleine land niet harder 
dan 100 km te rijden. Momenteel rijdt men 

• toch reeds in vele gevallen tussen de 100 en 
• 120 km. Controle vindt nauwelijks plaats. 
: Wanneer de maximum snelheid op 120 km 
• wordt vastgesteld zijn aan deze verhoging 
: vanzelfsprekend risico's verbonden, bijv. 
• tijdens plotselingopkomende mist, 
• bevriezing van natte weggedeelten etc. • • Regelmatigrijden vrachtwagen-
• combinat i es met een snelheid van 100 km. 
: terwij/80 km is toegestaan. Bijverhoging 
• van de maximum snelheden zullen de 
• chauffeursvan deze monsters het niet 
: nalaten om extra gas te geven met alle 
• gevolgen van dien: 
: Rijdend van Amsterdam naar Deventer 
• (een afstand van 100 km) zou de tijdsduur 
• 10 minuten korter zijn. de risico's worden 
: echteraanmerkelijk verhoogd. 
• Conclusie: Huidige max. snelheid 

: handhaven. A. H. Putman Cramer 
• Naarden 

• (Naschrift redactie: De discussie over de 
: maximum snelheid is nu echt gesloten) 

In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden door de 
redactie ingekort. Aanvallen op personen 
komen niet voor plaatsing in aanmerking en 
zullen ook niet worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie bet 
met de inhoud eens is • 

Vrijheidsbond 

In 1925. als luitenant in garnizoen te 
Harderwijk, richtte ik aldaareen afdeling 
van de vrijheidsbond op, omdat niemand 
anders dat deed. 
Na de debacle bij de Kamerverkiezingen 
van dat jaar was de aardigheid er meteen 
van af, doch wij hielden vol en brachten bij 
elkeverkiezingonze ± 220stemmenaan. 
Een oude notaris gaf mij moed. Hij zei eens: 
.,Op de lange duur hebben de Liberalen de 
kans". 
In i959,inDenHaagwonende, kwamhet 
eerste succes./ n Pul chri zei ik · s avonds 
tegenons Kamerlid Van Dijk: .,Daar 
hebben we nu al diejarenop gewacht!" 
Het begin van de Lange Golf dus. 

Subversieve acties 

M.P.Kokje 
Utrecht 

Het strafrecht dat slechts reageert op 
individueel begane strafbarefeiten kan ons 
geen oplossing bieden. Er moet iets anders 
komen. Anti-Amerikaanse bewegingen 
hebben zich in het jongste verleden nog wel 
eens bediend van de z.g. .,Russell
tribunalen", die bedoeld waren .jeiten en 
omstandigheden" boven water te brengen 
en die geen enkele strafbevoegdheid 
hadden. 
Mijn suggestie zou nu zijn het, buiten de 
sfeer van het strafrecht. instellen van 
tribunalendie uitdrukkelijk geen 
straftribunalen zijn. Voordergelijke 
colleges zouden de deelnemers aan 
groepsact i es die de openbare orde en 
veiligheid bedreigen. in het openbaar en 
met naam en toenaam verantwoording .·.· 
moeten afleggen van hun doen en laten en ·-:-:.;.·.· 
van hun mot i even en achtergronden. <<<<<· 
Hierdoor kunnen in alle openbaarheid }(}! 
onderwerpen aan de orde komen. waarnaar 
de BD V tot dusverre in het geheim 
onderzoek instelt. 
De actievoerders worden op die manier als 
het ware .,te kijk gezet", waardoor 
tegenover de .,openbaarheid van bestuur" 
ook de .,openbaarheid van subversie" komt 
te staan. 
Ik verwacht daar preventieve werking van. 
Het ondergrondse gewroet heeft het in dit 
land beslist te gemakkelijk . 
(Ingekort) 
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Sharon 

Het gebeurde in Libanon is onzegbaar 
verschrikkelijk. pestilente gruwel aller 
oorlogen waarook terwereld ontbrand. 
Toch meen ik dat wel heel lichtvaardig 
wordt gewaagd van .. Israëlische genocide". 
Immers van de ware toedracht is weinig 
bekend, nog minder van betrokkenheid of 
directeschuldvanlsraël. Dát /sraë/,sinds 
1948 omsingeld en met vernietiging 
bedreigd, niet zachtzinnig reageert wordt 
alleen háár verweten onder de 
waanzinnigste aantijgingen van 
.. deskundigen" verspreid over de ganse 
aardkloot. Dit nu is onverdraaglijk! Oorlog 
is een smerig bedrijf, we weten het en allen 
zijn we schuldig. Met brandmerken van één 
partij komenwegeenstapnader. Houden 
we daarom het hoofd koel en onze harten 
brandend van ver/ angen en van hoop. 

Discussienota 11 -
Ouderenbeleid 

S. D. J. Bastiaanse 
Rotterdam 

Met enige verwondering heb ik kennis 
genomen van de passage betreffende de 
Ziekenfondswet in bovengenoemde 
discussienota, zoals gepubliceerd in 
.. Vrijheid en Democratie" no. 1272van 5 
oktober jl.lk citeer: 

"Een mogelijke invalshoek zou kunnen zijn 
elke AOW-er te beschouwen als werknemer 
van de overheid waardoor hij eengelijke 
behandeling krijgt als de werknemer 
jonger dan 65 jaar die in loondienst is." 

Vele gepensioneerden, die. zolang zij in 
functie waren, boven de loongrens waren en 
dus particulier verzekerd tegen 
ziektekosten, zullen na hun pensioen een 
lager inkomen hebben dan de loongrens, 
wat. indien bovenvermelde suggestie 
ingang zou vinden, tot gevolg zou hebben, 
dat zijautomatisch hun veelal zeer 
gunstigeen voordelige 
ziektekostenverzekering zouden moeten 
opzeggen om opgenomen te worden in een 
ziekenfonds, hetgeen voor hen een 
onprettige en onvoordelige zaak is. 
Ik vind de betreffende suggestie indruisen 
tegen de liberale beginselen van de vrijheid 
van het individu. 

H.Kok 
Putten (Gld.) 

Onderwijsgevenden, 
derderangs burgers? 

De laatste vijfjaar zijn de salarissen van 
mensen in het onderwijs, net als van iedere 
àmbtenaar, 11 % achter gebleven bij die 
van in het bedrijfsleven. In 1983 zal de 
koopkracht van de ambtenaren opnieuw 
aanzienlijkda/enenwelmet8.5 %;ofwel 
een maandsalaris! 
Voor de onderwijswerkers echter, is het 
inleveren van een royaal maandsalaris nog 
niet voldoende. Via een speciale wet zullen 
zij nog eens een extra sa/ a ris korting van 
1.65% te verwerken krijgen, waarmeehet 
totaalvoordeze groepoploopt tot meerdan 
JO % koopkrachtdaling 
Zowel Nijpels ( N RC 2 2 okt.) als mevr. 
Ginjaar-Maas hebben dit. ,dubbel pakken" 
met kracht afgewezen. 
Uit het nu gesloten regeerakkoord blijkt 
echter, dat de korting op de 
onderwijssalarissen gewoon doorgaat. 
Volgens mij is het onaanvaardbaar, dat niet 
de gebruikers maar alleen de 
onderwijsgevenden de rekening 
gepresenteerd krijgen. 
Bovendien gaat de extra korting in tegen de 
motie Rietkerk-Lubbers (10-10-'80), 
waarin stond, dat de salarissen van 
onderwijsgevenden en ambtenaren niet 
losgekoppeld mogen worden. 
Blijft de tweedekamerfractie van de VVD 
trouw aan de motie Riet kerk-Lubbers, of 
wordt ook d(e ingeleverd? 

Mevr. Breedveld 
Ridderkerk 

• 

A 
AMSTERDAM 
Op 22 november spreekt de heer drs. F. W. 
Weisglas in het Stikker huis. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: 
ontwikkelingssamenwerking. 

HEERENVEEN 
Op 25 november neemt de heer A. Ploeg 
plaats in een forum over kernbewapening in 
het Tropenfauna. Aanvang: 20.00 uur. 

OCOLDAMBT 
Op 29 november spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in hotel de Nederlanden 
te Winschoten. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: actuele politiek. 

ROSMALEN 
Op 13 december spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in de boerderij "Keijzer". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: actuele 
politiek. 

VOORBURG 
Op 25 november spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in bar "de Fox". 
Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: het 
regeringsbeleid in de komende jaren. 

WESTERBORK 
Op 25 november spreekt de heer A. J. 
Evenhuis in petit rest. Slomp. Aanvang: 
20.00uur. 

ZUIDLAREN 
Op 18 november spreekt de heer mr. J. G. C. 
Wiebenga in hotel Enting. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: politieke situatie. 

ZWEELOO, SLEEN, 
OOSTERHESSELEN 
Op 22 november spreekt de heer drs. J. F. 
Scherpenhuizen in zaal Zwols te Sleen. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
"Mededelingen rond de kabinetsformatie, 
of een terugblik op de inmiddels voltooide 
formatie." • 

IM 
GENIETEN VAN RUST EN SCHOONHEID IN HET 

NATUURPARK ZUID-LIMBURG 

het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas, Eifel en Ardennen. 
HOTEL-RESTAURANT 
"PEERBOOM" te EPEN (Z.-Limb.) 
Dit kleine drie sterren-hotel staat be
kend om zijn persoonlijke verzorging 
en zeer goede keuken. De typische 
vrije sfeer en stijl maken uw verblijf tot 
een waar genot. Nieuwe zit- I slaapka
mers met eigen badkamer met bad/ 
douche en toilet, radio, telefoon en 
weksysteem. KI. t.v. en fietsen op ver
zoek. 

Voor de maanden november en december: van vrijdag-vrijdag f 400,- p.p.; 
vrijdag-zondag f 120,- p.p.; vrijdag-maandag f 180,- p.p. (logies + ont
bijt + diner). Kerstarrangement op aanvraag. 
Reservering en folder: Hotel Peerboom, Wilhelminastr. 11, 6285 AS Epen (Z.
Limb.), tel.: 04455- 2121. 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

~ dat 't u schikt. e .~. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voor<ll'len dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 

gesitueerd in unieke woongebieden: 
bungalowparken nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 
Zoals Pine Ridge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

Kleinere percelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
bon in voor meer informatie. Het is nu 
de moeite waard om zich te verzekeren 
van een plezierig verblijf in Florida. 

Atlantische Oceaan is al niPlmeer Of u nu of in een The Deltona Corporatien 
ongewoon. later stadium van uw bunga-

The Deltona Corporation - een low in Florida wilt gaan 
3250 SW Third Avenue, MiamL Florida 33129 USA 

van Florida's grootste ontwikkelaars- genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen. 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m" is al verkrijg-
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 

Obtain the Property Report required by h•d••r;d law and readit hefore signing anything.@ 
No Federal agency has judged the tnPrils c 1r value, if any, <Jf this property. AD 1S226 O~~;~U,:~'~i 

Zoals. ladelaatste twee •, .e ' 
IIUIIIIIlei'IYU Vrijheid tlt , ·> 
Demoeratlelaeeftk-..-.b · ···; 
deageadaY8Dbijeeakom&tea > • 

voorde BMD goed ptUII. 
Hetiseengoedezaakoauni · 
stem te lateu horen in deze . 
discuMle oyer het toékoalltig 
energiebeleid. UiteilideUjk rUit'·· 
bet 0111 toch alleniaal. Nu Olli dlé 
kaasenwordea~ea,dóorè 
stuUI'p'oepBMD,OIIlaVOilllea te 
organiseren moetea wedielliet 
voorbiJ lateupan. 
Kom ook naareen va deze 
bljeeukomsteu toe! 
WUt ualsafclelbtgaog~, 
organiseren bel dan 0.70 .. · 
6141ll.Voorde~ 
en ondercentrales-is dat bëlaas· 
niet meer mogelijk; daardeze 
bijeentomitea ~ volpboekt · 
zijn. " 
Grijp nu BOIIIW Jut-! 

Andréa Lu)'ben · 

• 

,---------------~ 

I c/o Van Empel Vermeulen Antwoordnummer6064 
3700 VB Zeist NL Telefoon 03404-S5019 

1

1 

NAAM 

ADRES 

: POSTKODE/PLAATS 

TELEFOON (ZAAK) 

VLOER· 
KLUIS 

.... (PRIVÉ). 

eerlijke franse keuken 
in bistro atmosfeer 

Lange Voorhout 98 
's-Gravenhage 
070-601170 

Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

B·pagrna brochure. 
Telefoon 03451·6110 wo 



Met feiten kom je verder dan met sprookjes: 

De auto presteel 
als heto e11 

Van alle kilometers die in ons land 
door mensen worden afgelegd, neemt 
het openbaar vervoer 12% voor z'n 
rekening. De auto levert daarentegen 
7 4% van de huidige vervoersprestatie. 

Maar met de rijksuitgaven voor 
voorzieningen en dekking van exploitatie
kosten ligt het wèl een beetje anders. 
Die liggen voor openbaar vervoer en 
auto's ongeveer in een verhouding van 
63%:37%. 

Nu willen wij hier niet pleiten voor het 
tot éénzesde terugbrengen van de uit
gaven voor het openbaar vervoer. 
Treinen, trams, bussen en metro's zijn 
u1teraard onmisbaar voor de gemeen
schap. Maar we willen er wèl op wijzen 
dat de balans al te erg is doorgeslagen. 

Zodat we al Jarenlang te maken 
hebben met achterblijvende voorzieningen. Met steeds 
slechtere en onveiliger wegen. En met steeds langere, 
duurdere files. 

Zo'n achterblijvende infrastructuur is sleçht voor onze 
economie. Daarom is het de hoogste tijd voor een 
realistisch vervoersbeleid, gebaseerd op de harde feiten. 

Fe1ten Jaar 
Openbaar Personen· 
vervoer auto's 

Vervoersprestalie 
1981 15 96 1n miljarden reiz1gerskm 

Overheidsinkomsten 
1982 0 7,611 

1n m11jarden guldens 

Overhe1dsbested1ngen 
1982 2,9 ca. 7 ?I in miljarden guldens 

Gem. bezettmgsgraad in % 1981 40 40 

Ruimtebeslag 
1980 0,331 2,631 1n %van totaallandoppervlak 

Energieverbruik in %van totaal 1978 0,47 5,9 

D1recte arbeidsplaatsen 1980 40.500 161.000 

1) Door het gehele gemotoriseerde wegverkeer: personenauto's, 
vrachtauto's, autobussen en motorfietsen. 

2) Voor het gehele wegverkeer (inclusief openbaar vervoer 
over de weg) 1n 1978 berekend op 5,9 miljard; gellen kostenst1jgmg 
nu te ramen op 7 miljard. 

3) Be1de stelsels worden ook voor goederenvervoer gebru1kt 

12% A~ndeel openbaar ve~oer 
m de vervoersprestat1e. 

De auto slurpt niet zoveel energie. 
Het energieverbruik per reizigerskilometer verhoudt zich 
bij trein en auto gemiddeld als 1: 1,8. Bij het streekvervoer 
ligt die verhouding al wat minder voordelig: als 1,2: 1,8. 
En bij de tram nog wat minder gunstig: als 1,5 : 1,8. In ieder 
geval is de personenauto slechts verantwoordelijk voor 
nog géén 6% van het totale energieverbruik in Nederland 
Terwijl de nieuwe auto's steeds zuiniger worden. 

Het openbaar vervoer is niet zó efficiënt. 
Auto's en treinen hebben een gemiddelde bezettingsgraad 
van circa 40%. Streekbussen zijn maar voor 29% bezet. 
En alleen het stadsvervoer komt er met 46% wat beter 
vanaf. Maar als je eerlijkheidshalve alleen de zitplaatsen 
vergelijkt, kom je bij het openbaar vervoer uit op een 
aanmerkelijk lagere bezettingsgraad. 

Nederland is géén asfaltvlakte. 
Het Nederlandse wegennet neemt niet meer dan 2,6% 
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t ruim &x zo veel 
taar vervoer. 

Aandeel personenauto's .,JI~% 
in de vervoersprestatie. .... 0 

van de totale ruimte in beslag. Stads- en streekbussen 
profiteren daar ook van mee. 

Het autogebruik loopt niet terug. 
De afgelopen jaren is het autogebruik toegenomen: 
van 93,7 milJard reizigerskilometers in 1978 tot 96 
miljard in 1981. 

De groei van het zaken- '2n woon/werkverkeer nam 
wat af door de economische teruggang, maar het sociale 
en recreatieve gebruik bleef toenemen. 

Het openbaar vervoer kost wèl veel. 
Natuurlijk moeten we over een goed openbaar 
vervoerssysteem beschikken, maar dat kost de gemeen
schap wèl handenvol geld. 

Dit Jaar moet er ruim 2,9 miljard bij uit de staatskas. 
Dat komt doordat de reizigers met hun kaartJeS en 
abonnementen niet de kostprijs dekken. 

Wie met de trein gaat, betaalt nu maar 50% van 

de werkelijke kosten, in het streekvervoer 
is dat 35%, en in het stadsvervoer zelfs 
maar 22%. 

Files kosten meer dan 
550 miljoen per jaar. 
Door de knelpunten in ons wegennet 
gaan per jaar zo'n 27,5 miljoen manuren 
verloren, met een waarde van ruim 550 
miljoen gulden. Daar komen nog ettelijke 
tientallen miljoenen bij voor het hogere 
energieverbruik en de snellere slijtage 
van auto's in de file. Het verlies van 
goederentransporteurs, die over de weg 
ruim tweederde van het totale Neder
landse goederenvervoer verzorgen, is dan 
nog niet eens meegeteld. 

Conclusie. 
Met deze feiten voor ogen zou het 

getuigen van slècht beleid als de auto nog langer wordt 
achtergesteld. Onze nieuwe regering moet daarom alles 
op alles zetten om het wegenonderhoud weer op een 
verantwoord peil te brengen, en om de knelpunten in ons 
wegennet op te lossen. 

Het is een gunstig signaal dat een verhoging van de 
bestedingen voor de wegenbouw eindelijk werd 
opgenomen in het regeerakkoord. 

We hopen van harte dat we daarmee weer op de 
goede weg komen. Dat de regering een herstel van onze 
branche, waarin inmiddels zo'n tien procent van de 
arbeidsplaatsen verloren is gegaan, wil bevorderen. 

Van 'n verdere verhoging van de autolasten kan in 
zo'n beleid geen sprake zijn. Alleen al omdat steeds weer 
blijkt dat zoiets de overheidsinkomsten niet meer ten 
goede komt, tegenwoordig. 

Regeren is voorzieningen treffen. 

"BliJ dat 1k Rij" 1s een 1n1t1at1ef van BOVAG en RAl, Postbus 7389,1007 JJ Amsterdam. 



randstad bewaking bv 

andreas schelfhoutstraat 48 
1058 HV amsterdam 
telefoon 020-17 36 22 

lid van de vereniging 
van particuliere 
beveiligingsorganisaties 

bedrijfsbewaking 
portiersdiensten 
stilalarm 
nachtcontrole 
scheepsbewaking 
brandwachten 
winkelsurveillance 
mobiele surveillance 
surveillance met honden 
koeriersdiensten 
receptionisten 

FRACTIE IN 
PROVINCIALE STATEN 
VAN GELDERLAND 

De fractie in de Provinciale Staten van Gelderland zoekt per 1-1-1983 

EEN FRACTIEMEDEWERKER (m/v) 
De werkzaamheden zijn: - organisatie en administratie 

- secretariële taken 
- voorbereidend politiek werk 

Het betreft hier een part-time functie, waarbij veelal 's avonds gewerkt zal 
moeten worden. De werkzaamheden zullen geconcentreerd zijn op het Provin
ciehuis te Arnhem. 

Wij verwachten dat een geïnteresseerde 
- minimaal HAVO-opleiding heeft 
- over goede contactuele eigenschappen beschikt 
- affiniteit heeft met de liberale beginselen. 

Nadere informatie te verkrijgen bij de fractiesecretaris 08895 - 2997. 
Reacties binnen 1 0 dagen richten aan de fractiesecretaris 
mevr. C. van Berkestijn-Terlingen, Wylerbergpark 3, 65 72 BB Berg en Dal. 

Richard Ellis 

International Proparty Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 

Postbus 19719, 1000 GS Amsterdam 
Tel. 020- 262691 

KAAPSE WIJNEN 
Eén der grootste collecties Kaapse wijnen in Europa!!! vindt u 
bij Wijntapperij 500, Overtoom 500 in Amsterdam. (O.a. 
Nederburg, Zonnebloem, K.W.V., Allesverloren, Goede 
Hoop, Fleur du Cap, etc., etc.) 

GROTE KLASSE; in zéér ruime sortering aanwezig. 
Voor elke wijnkenner en wijnliefhebber van volle en flu
weelzachte wijnen ... het einde! 
Wijntapperij 500 alom bekend om zijn zuivere schenkwijnen 
van het fust (zonder conservaten), zoals een 100 % Cabernet 
of Pinotage, een A.C. Roussillon, Languedoc of Rhóne en 
vele anderen tot zoete Museateller aan toe. 

Een KEUR aan schitterende wijnen voor alle dag voor echt 
weinig geld. 

FLORIDA 
Reserveer nu uw COMF. BUNGALOW in Florida. 

15-Daagse reis reeds v.a. f 2. 198,-. 
lnkl. vlucht, bung.- en autohuur. 

Reisbureau BBI Emmen 
Tel. 05910- 18888 of uw ANVR-Reisb., ABN-Banken en 
V& D. 

AANGEBODEN: 

Tandheelkundige Eerste Hulp Doos voor iedereen 

In vele (nood)gevallen geschikt. Vakantie, weekend. Door tand
artsen samengesteld. Duidelijke gebruiksaanwijzing. 
Thuis bezorgd f 75,-

Noodvoorziening Tanden en Kiezen, Postbus 222, 5531 AE 
Bladel. 

Goed begrip is 't halve werk 
en biedt belangrijke besparingen 

Communicatie
adviezen 
Audio-visuals 
Publicaties 
Folders 
Teksten 

Goede voorlichting is de 
basisvoorwaarde voor 
het begrip voor uw be
leidsplannen en voor de 
snelle uitvoering daarvan. 

Die voorlichting kunnen 
wij vakkundig voor u 
verzorgen. 

En dát garandeert u 
besparingen; zowel bij de 
voorlichting als bij de 
realisering van de plannen. 

Voor effectieve voorlichting 
b e 1: 0 2 5 2 0 - 1 5 0 9 7 

vanDalen 
BUREAU VOOR PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 

Vmcent van Goghsmge/47 2782 LM Hillegom Tel 02520-15097 
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Deze zuivelfabriek in Uithoorn werd met SURFAKOTE 
MUURCOATING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 
Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen. flats. 
kantoren en industriële bouwwerken met Surfakote gespo
ten. 

SURFAKOTE MUURCOATING is 20 à 30 maal dikker dan 
een gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. 

HAWAII 
17 dagen vanaf/ 2.541,

Inclusief retourvlucht 
Amsterdam-Honolulu en 

Hotelaccommodatie. 
Inlichtingen: 

••-+ South Pacific Tours 

CD~@ resarts 

61l:ba 
~rlines 

ORANJENASSAULAAN55 

1075 AK AMSTERDAM 

TEL. 020- 644693* TELEX 15741 CSP-NL 

I 

Surfakote is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veel 
langer mee: 10 JAREN GARANTIE. Surfakote is dus een 
uitstekende investering. 

Vraag· vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8. 3417 ZG Montfoort (U.). Tel. 
03484 - 1 587. 

O~vakantie 
naar Zuid-Afrika. 

Twee keer per week vertrekt uw SAL "privévliegtuig· 
van Schiphol naar Johannes burg. Naar de vakantie van 
uw leven. Of naar uw familie en vrienden in Zuid-Afrika. 
En het plezierige is: uw vakantie begint al aan boord van 
uw ruime, comfortabele SAL toestel. Want voor de vakantie
ganger is er de speciale Silver Class met z"n gastvrije comfort 
en voordelige tarieven. 

Uw SAL "privévliegtuig', u wordt er bediend en 
verwend alsof u de enige passagier aan boord bent. 

VAKANTIEBON 

Stuur mij uw uitgebreide dokumentatie 
ovl'r ruîzun nnar en in Zuid-Afrika. 

Nnnm: __________________ _ 

Strac11 ____________________ _ 

Pclstcod<!.'Piaats: _________________ _ 

Ron in gdrankec>rdc> l'nvc>lop sturen naar: 
SAL. Stadhoudcrskade 2. 1054 ES Amsterdam 



Uit 't ziekenfonds? 

NOTA'S VAN ZIEKTEKOSTEN 
~ ~ 

NOOIT ZELF BETALEN. 
Stuur alle rekeningen 
maar naar het Noorden. 

DM is nou juist het plezierige van Het Noorden: 
nóélit een rekening betalen (hoe gering ook) 
van huisarts, apotheek, fysiotherapeut en noem 
maar op. Het enige wat u doet is de rekening 
nauwkeurig kontroleren, paraferen en naar 
Het Noorden sturen. Géén zorgen voor de 
ziektekosten van morgen! 

Lage premie. 
Het Noorden maakt geen winst, de premie blijft 
tot een minimum beperkt. Vergelijk maar eens 
en let er vooral op wat Het Noorden u in z'n verzekerings
pakket biedt. U betaalt een jaarlijkse voorschotpremie. 
In termijnen kan ook, zonder extra kosten. 

Na helle kind 
geen extra kosten. 
Het Noorden verzekert u voor 10011 o voor Nederland en 
alle overige landen ter wereld (leeftijdsgrens toelating tot 
S5 jaar). Voor kinderen t/m 21 jaar betaalt u l/:1 van de 
premie, voor studerende kinderen van 22 tot 27 jaar 2/3 
en voor een 4e kind onder de 22 jaar betaalt u geen 
premie. wilt u zich extra verzekeren voor b.v. een 2e klas 
ziekenhuisverpleging dan kost dit 2S 11 o méér. 

Keuze pakket. 
Het Noorden biedt u de mogelijkheid om de kosten van 
huisarts en apotheek voor eigen rekening te nemen. 
Dat scheelt uiteraard aanmerkelijk in de premie. 

Onderltnge 
Ztektekostenverzekertng 

MaatschappiJ 

HetNoorden 
Hoornsediep J:ll 9727 CH Croningen 

PostiJLIS R020 9702 KA Croningen 
Telefoon OS0-262HSS 

Zeevarend en. 
Voor zeevarenden heeft Het Noorden een zéér speciale 
regeling (forse premie-reduktie!). 

Verzekeringspakket 
Huisartselihulp Pil apotllekcrskllstl'il • sp<·cialistiscllc hulp, w.o. kaak
cllirllrgische illgrep<'IIe kraam;'"'~ 11aar richtlijll<'il KIJJ/e ziek<·llhuis
wrplegillg ( iukl. alle IJijkolll('IHil' kos1<'11) laagsll' :le klasse. klasse :!IJ of 
la• SdlliltoriurinTrplt•ging laagste :k kltiSS<'e \'erpleging ill ps~Tlliatrisdw 
iririchtirig, rt>v;tlidiltîe-inrichting erl inrichting voor epileptici, laagste :lc 
klasse • ;iek<·nven·oer pt•r taxi of arn!Ju!ance • nîcrdi;tlyse thuis <'ll p(di
klinisch • uitwendige gt.·net'S\>~.'ij;c zoals !lli\ssage, heilgymnastiek, hoog
tl'Z<liJiJl'iJ<liHil'ling. IJl'straliiJgcn, fysische therapeutische hulp, en;. • 
prothesen ter \'<'n'anging \'<lil ledematen (naar nonnen <'!I tarie\Tll Ver. 
< )riil(l!Janda) • spraaklessen ll.<L\'. operaties aan k<·d of stemiJ<Illcll'ne 
koste u voor wedsl'ltyperingeu • kosten p<H"<'Illaker • tandheelkundige 
hulp voor kindcrc•1J gellor<'ll na :\I I:! fiS volgens richtlijnen KU lZ. 

Géén zorgen voor de ziektekosten van morgen! ---------------
1 VRAAG AAN VOOR ALLE ZEKERHEID. 
I Het Noorden beschikt over eenvoudige, heldere 

dokumentatie. U kunt het kosteloos en vrijblijvend I aanvragen. 

I NAA!\1 ________ ~-----
1 STRAAT _______ ~--~---
1 I'OSTKODL PLAATS _______ _ 

I TELEF()( lN ~ -----------

9700 VK Croningen. WD X
I In open, ongefrankeerde enveloppe zenden naar 

Het Noorden, Antwoordnummer HU~), 

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





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Atelier 7, Groningen/ Hotel Aux Mille Etoiles, Suisse (les Maré
cottes) I Modehuis Cartigny, Eindho~en I Teh Deltona Corpora
tiens, USA I Diamonds M~nufactunng, Rotterda111 I Gelderse 
Onderlinge VerzekeringsmiJ, Aalten I GemeenteliJk Internaat 
Ter A pel, Sellingen I Gevalo b.v., Tilburg I In 't Silverhuys Juwe
lier Rikkoert b.v., Schoonhoven I Christiaan van der Klauw, Joure 
I Peter Korf de Gidts Antiquair, Amsterdam IJ. Lodewijk, ~n
schede I Queen Size, Groningen I Rotundatours, Emmen I WIJn· 
kaperij Van Tetering, Bloemendaal I VSZ Ziektekostenverzeke
ring, Tilburg 

INTERNAAT TER APEL 

HET INTERNAAT: 

- waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet 

onderwijs; 
- waar jonge, enthousiaste assistenten, voor zover nodig, individue

le studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
- waar de laatste jaren 100 % resultaat is behaald met de eindexa

menkandidaten; 
- waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemoge

lijkheden zijn; 
- waar, en dat is o.i. het belangrijkste, 35 jongens en meisjes zich 

thuis voelen; 
- waar thans nog beperkte plaatsingsmogelijkheden zijn. 

Inlichtingen en prospectus bij de direkteur, K. A. Boeree, Sellinger
straat 75, 9561 TA Ter Apel, tel. 05995- 1642. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' ' ' ' { ' ' ' ~ Speciale aanbieding ~ 
{ voor onze VVD-vrienden i 
{ { 

' ' ~ Cötes du Rhöne Primeur ~ 
l Caves Saint Pierre { 

{ per 12 flessen f 95,- franco huis { 

' ' ~ Chäteau des Tuquets 1978 ~ 
{ A.C. Bordeaux rouge { 

{ per 12 flessen f 110,- franco huis { 
{ { 

' ' ~ Wijnkoperij van Tetering B.V. ~ 
{ Zomerzorgerlaan 26, 2061 CX Bloemendaal { 

{ Telefoon 023- 257739 { 

' ' { Prettige feestdagen en 'n voorspoedig 1983 l 

' ' ' ' ' ' ' ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Stenen in de vijver 

Erknalteensteeninderimpelloze VVD-vijver. Nogéén ... endannogéén ... 
en de partij raakte- nadat haar anderhalfjaar alles had meegezeten- in 
beroering. Leden grepen naar de pen en schreven vers van de lever hun 
ongenoegen naar V & D, naar de fractie en naar het algemeen secretariaat. 
Wanneer men alle tumultueuze zaken van de laatste weken op een rij zet, bleken 
het niet benoemen van Ploeg op defensie, het benoemen en aftreden van 
staatssecretaris Schwietert plus de daaruit voortvloeiende financiële 
consequenties de meeste irritaties op te leveren. 
Over Ploeg deeldeEd Nijpels het volgende mee: ,,Ploeg was een van onze eerste 
kandidaten. Zijn benoeming tot staatssecretaris op Defensie was voor ons 
vanzelfsprekend. Het veto van defensie-minister De Ruiter kwam als een slag 
bij heldere hemel. De Ruiter had tegen Ploeg geen enkel zakelijk argument. 
Ook niet in een gesprek met ons. We hadden daarna de keuze om Ploegwéér 
wekenlang tot speelbal van de media te laten (zoals in 1977) of een 
gegarandeerd staatssecretariaat voor hem te eisen vóór het constitutionerend 
beraad. Ploeg en ik kozen voor het laatste." 
Een ongelukkige samenloop van omstandigheden was dat de op zijn plaats 
benoemde Charl Schwietert binnen een week niet de juiste man op de juiste 
plaats bleek. Aan de benoeming van Schwietert is het gebruikelijke 
antecedentenonderzoek voorafgegaan. Wat de bekwameNOS-verslaggever die 
eerste week heeft bezield om onwaarheden te vertellen over zijn opleiding, 
diensttijd en de duur van zijn VVD-lidmaatschap, zullen we vermoedelijk 
nooit weten. Schwietert heeft de VVD-top laten weten dat hij van zijn wachtgeld 
alleen dat deel wil ontvangen dat gelijk staat aan zijn salaris bij de NOS. 
Bovendien is hij er de man niet naar om thuis met de armen over elkaar van zijn 
wachtgeld te gaan ,,genieten". 
Veel VVD-leden heeft het verder onaangenaam getroffen dat mensen van 
buitenaf voor hoge posten zijn aangetrokken. Dat gold voor dr. Piet er 
Winsemius. Mr. H. Langman was in 1971 ook een vondst van buiten de partij. 
De partijtop heeft gezocht naar een goed manager, die zijn sporen in het , 
bedrijfsleven heeft verdiend. Die een moloch als het departement van VROM 
tot een hanteerbaar, overzichtelijk bedrijf weet te maken. Zo'n man is 
Winsemius. 
Samenvattend: Er zijn tijdens de formatie en vlak daarna menselijke fouten 
gemaakt, die gelukkig gelijk boven kwamen. Als u dit blad ontvangt, is de 
regeringsverklaring al achter de rug. We gaan nu weer over tot de orde van de 
dag. 



Albert Jan Evenhuis: 
,,Ik heb voor de 
fractie gekozen'' 

Kans oif/tlch rksiigalsviee-fractiew)orziiJ~r 
.in te werken, waser.niet voor de40~ige . ~ :.1. 

' AlbëH:It»fEvenlmts1'lJé, katterigheitlrlie . h~ l 
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Hij is nuchter, direct, kan scherp 
reageren en is vooralloyaaL Een 
loyaliteit die zich onlangs weer bewees 
door zijn keus voor de fractie en niet 
voor een kabinetspost, waarop hij als 
één van de oudste leden met zijn 
deskundigheid makkelijk aanspraak 
had kunnen maken. 
Evenhuis: "Alle leden van de fractie 
hebben toen de informatie gaande was 
hun wensen kenbaar kunnen maken. In 
dat vroegtijdige stadium heeft de 
fractievoorzitter mij benaderd om in 
de fractie te blijven als de VVD aan de 
bak zou komen. We hebben daar een 
intensieve discussie over gehad. Ik heb 
hem daarna meegedeeld dat ik in de 
fractie zou blijven. Van het vice
fractievoorzitterschap stel ik me voor 
datEden ik als klankbord voor elkaar 
functioneren op het gebied van alle 
politieke en organisatorische zaken die 
de fractie én de politiek betreffen. 
Mijn blijven is een positieve keus 
geweest. Nee, ik heb daar geen spijt 
van. Ed is volstrekt openhartig. Hij 
maakt van zijn hart geen moordkuil en 
hij gaat moeilijke beslissingen niet uit 
de weg." 
Van de kant van Ed Nijpels is die 
waardering voor A. J. ook een feit. Na 
zijn verregende en vertelefoneerde 
vakantieweek sprak hij zijn respect uit 
voor het optreden van de vice
fractievoorzitter. 

Weerstand 

AlbertJan Evenhuis heeft negenjaar 
Kamerlidmaatschap achter zich 
liggen. De Meppeler 
geschiedenisleraar is zijn provincie 
nimmer ontrouw geworden. Jarenlang 
combineerde hij het Drentse 
Statenlidmaatschap en zelfs het VVD
fractievoorzitterschap van de Staten 
met zijn werkzaamheden op het 
Binnenhof. Pas dit jaar stelde hij- met 
pijn- zich niet meer verkiesbaar voor 
de provincie Drenthe. Hij is geenszins 
van plan om nu als vice
fractievoorzitter een "lichtere" 
portefeuille te nemen dan als gewoon 
Kamerlid. Onderwijs, Binnenlandse 



Zaken, kunst en cultuur kunnen op zijn 
warme belangstelling en inzet blijven 
rekenen. Bovendien zal de 
fractieleiding vaak overleg hebben met 
de bewindslieden. "Ik denk dat dit de 
komende jaren voor de VVD bitter 
noodzakelijk is," zegt hij. "De 
maatschappelijke weerstand tegen een 
aantal kabinetsbesluiten zal zeer groot 
zijn. Alleen al in de financiële 
ombuigingssfeer zullen maatregelen 
moeten worden genomen, die het 
drievoudige moeten opleveren van de 
Bestekoperatie. De ene week zullen de 
gezinsverzorgsters, de kunstenaars of 
de ambtenaren en een paar weken later 
de specialisten, de boeren of de 
bijstandsmoeders tegen het 
kabinetsbeleid te hoop lopen. Het is 
voor dit kabinet essentieel om een vaste 
koers in het midden te houden, zodat 
het beleid dat daaruit wordt 
ontwikkeld door iedereen als 
rechtvaardig wordt beschouwd. 
Iederéén moet straks financieel terug! 
De indruk dat Ed als een soort 
vijftiende minister zal functioneren, is 
niet juist. Is ook nooit zo door hem 
bedoeld of gezegd. Maar het is wél zo 
dat in de persoon van de 
fractievoorzitter van de VVD de 
komende jaren de draden van het 
politiek beleid van fractie en 
bewindsploeg samenkomen. Hij draagt 
die speciale verantwoordelijkheid. 
Niet alleen omdat zfjn stempel op dft 
kabinet staat, maar ook omdat hij bij de 
volgende verkiezingen over een aantal 
jaren weer een vooraanstaande rol voor 
de VVD zal spelen. Dat is alleen 
mogelijk als je geloofwaardig bent." 

Vierdaagse 

Zijn vrouw en twee zoons zien- als de 
Kamer draait- weinig van hem. De 
wieiervierdaagse in Drenthe slaat hij 
echter zelden over. Dan rijden zijn 
zonen mee. Het gezin staat sterk in het 
teken van de politiek. Aaltina, zijn 
vrouw, is wethouder in Meppel. 
Evenhuis is een harde werker. De enige 
écht hinderlijke gewoonte van hem is 
om op onzalig late tijden mensen te 
bellen om nog wat zaken door te 
spreken. Hij doet dat echter met zo'n 
trouwhartigheid dat men niet lang 
geïrriteerd kán blijven. 
Vriendschappen zijn hem dierbaar. 
Daar staat hij voor. Met 
Scherpenhuizen en Dees, die ongeveer 
gelijktijdig de Kamer inkwamen, 
vormde hij een trio. Met de huidige 
staatssecretaris Jaap Scherpenhuizen 
ontstond door diverse 

Reny Dijkman 

--...... ;. 

campagnetochten met als absoluut 
hoogtepunt de Waddencampagne: het 
duo "Evenscherp". Zelfs nu de 
politieke functies wat uit elkaar gaan 
lopen, zal daar niets aan veranderen. 
Albert Jan Evenhuis ziet de 
ontwikkeling van de verstandhouding 
met de coalitiepartner CDA als volgt: 
"De komende jaren zijn van groot 
belang. Voor de VVD-fractie is het 
streven gericht om mét de 
bewindslieden een hecht politiek 
bastion te vormen. Dat moet evenzeer 
gelden voor de CDA-fractie om 
tezamen in een krachtig beleid het vier 
jaar te kunnen volhouden. In dit CDA 
heb ik alle vertrouwen. Ik heb de 
stellige indruk dat mensen als Lubbers, 
De Koning, Bukman en De Vries een 
bewuste keuze in de richting van de 
VVD hebben gemaakt. Ik bespeur 
daarin," zegt hij Lubberiaans "een 
positieve grondhouding en de politieke 
wil om van dit kabinet iets te maken. 
Beide partijen zullen eventuele 
onderlinge problemen ondergeschikt 
moeten maken aan de stabiliteit en 
continuïteit van dit kabinet." 

• 



door Henk Krol 

Tijdens zijn reactie op de 
Regeringsverklaring had 
fractievoorzitter Ed Nijpels een 
goede gelegenheid om over tal 
vanproblemenzijn liberale 
visie te laten schijnen. 
Na afloop sprak Henk Krol met 
hem over de belangrijkste 
onderwerpen die hierbij aan de 
orde kwamen. 

Bureaucratie 

Ed Nijpels begon zijn bijdrage met een 
forse aanval op de steeds toenemende 
bureaucratie. Niet alleen in het 
Regeerakkoord, maar ook in de 
Regeringsverklaring, zoals die werd 
uitgesproken door premier Lubbers, 
werd sterk de nadruk gelegd op het 
bestrijden van bureaucratie. 
Veel van die ideeën kwamen al voor in 
het verkiezingsprogramma van de 
VVD. Ed Nijpels is er daarom 
verheugd over dat concrete 
maatregelen genomen zullen worden 
en dat we binnen eenjaar van het 
Kabinet, beleid op dit punt tegemoet 
kunrien zien. 
Waarom vindt de VVD het bestrijden 
van die bureaucratie van zo'n groot 
belang? 
Ed Nijpels: "Het gaat ons daarbij om 
het feit dat we na de tweede 
wereldoorlog een schitterend systeem 
hebben opgebouwd, maar dat de 
mensen in dat systeem niet zelfstandig 
en niet onafhankelijker zijn geworden 
maar juist onzelfstandiger en 
afhankelijker van de overheid! 
Vanuit onze liberale visie is dat een 
doorn in het oog. Schuldig aan die 
negatieve ontwikkeling is de 
bureaucratie. Daar moet dus iets aan 
gebeuren. 
Het is een goede zaak dat dit kabinet 
daar hard tegenaan gaat". 

Sociaal-economisch~ problematiek 

De Sociaal-economische problemen 
zijn enorm. Wat zijn de oplossingen 
van de VVD? 

Ed Nijpels: "Ik denk dat we nog nooit 
een situatie hebben gekend waarin de 
sociaal-economische problemen zo 
groot waren. We moeten niet de illusie 
hebben dat we die problemen binnen 
eenjaar kunnen oplossen. 
In feite hebben we de zaken daarvoor 
te lang laten liggen". 
Toch heeft de VVD oplossingen om tot 
een betere situatie te komen. Ed 
Nijpels vindt dat de 
overheidsfinanciën gesaneerd moeten 
worden. 
Allerlei uitgaven die niet betaalbaar 
meer zijn moeten van de begroting 
verdwijnen. Verder wil hij ervoor 
zorgen dat het bedrijfsleven weer winst 
kan gaan maken. De bedrijven moeten, 
volgens Nijpels, weer in staat zijn om 
zelf investeringen te doen waardoor 
ook meer mensen aan werk komen. 
Daarnaast moet het financierings
tekort drastisch worden aangepakt. 
Het financieringstekort is het bedrag 
dat de overheid elkjaar in haar 
huishoudboekje tekort komt. Indien 
dit bedrag hoog is, is ook de rente hoog. 
Ed Nijpels: "En met de nadelige 
gevolgen van hoge rente hebben we 
allemaal te maken, of je nu een huis 
laat bouwen, geld moet lenen of 
arbeidsplaatsen wilt scheppen. Bij te 
hoge rente is onvoldoende nieuwbouw 
en krijgen nieuwe bedrijven niet 
genoeg startkansen". 
De overheid heeft de plicht om door 
middel van het terugdringen van het 
financieringstekort er voor te zorgen 
dat de rentes laag zijn. 
De VVD heeft hier al jaren op 
aangedrongen en zal dat blijven doen. 
Het Kabinet Lubbers-Van Aardenne 
heeft die gedachtengang kennelijk 
omarmd. 

1. De nieuwe regering bij het begin van 
de Regeringsverklaring (foto Meyer) 
2. Ed Ni} pels: "Zowel vóór als na de 
verkiezingen was ons standpunt over 
de vormingvan deze coalitie 
duidelijk." 

Hetakkoord 

In zijn bijdrage onderstreepteEd 
Nijpels nog eens het belang van het 
akkoord dat werd bereikt door de 
sociale partners. 
"Dat is zeker een stap in de goede 
richting, omdat wij als VVD vinden dat 
het niet altijd de overheid moet zijn die 
regels voor werknemers en werkgevers 
opstelt waarin wordt bepaald hoe het 
precies moet gaan gebeuren. Als 
werkgevers en werknemers zelf de 
problemen willen en kunnen oplossen 
dan is dat een goede zaak." 
Als tweede reden waarom hij verheugd 
is, noemt Nijpels dat er in het akkoord, 
zoals dit door de sociale partners is 
bereikt, loon wordt ingeleverd 
waarvoor we ook iets terug zullen zien 
in de vorm van meer arbeidsplaatsen. 
"Dat is een goed voorbeeld van 
solidariteit met elkaar. De werkenden 
moeten wat dat betreft de werklozen 
helpen. We doen dit door een stukje 
loon in te leveren, waardoor een aantal 
werklozen weer aan de slag zullen 
kunnen. 
Dat is een buitengewoon gelukkige 
ontwikkeling." 

De PvdA 

Veel commentatoren is het opgevallen 
dat Nijpels nogal vriendelijk is geweest 
tegenover de PvdA en met name 
tegenover de toenmalige socialistische 
fractievoorzitter Wim Meyer. 
Zelf zegt Ed Nijpels hierover: "Ik denk 
dat het van iedere politieke partij 
onverstandig is om in de komende jaren 
de tegenstellingen onnodig te 
versterken. 
De VVD doet dit niet en zal dat de 
komende jaren ook niet gaan doen. 
Daar waar we kunnen samenwerken 
met andere partijen- ook al zitten ze 
niet in het kabinet- moeten we dat 
doen". 
Nijpels greep oók terug naar het 
verhaal wat Wim Meyer vorigjaar bij 
de Algemene Beschouwingen heeft 
gehouden over de sociale zekerheid. 
"Dat verhaal zou geschreven kunnen 
zijn door een VVD-er. En ik vind dat 



wanneer andere partijen na een aantal 
jaren tot de conclusie komen dat 
ideeën, die de VVD al tijden heeft, zo 
gek nog niet zijn, wij dat dan ook best in 
het openbaar mogen zeggen. Niet om 
ons gelijk te halen, maar om die andere 
politici- in dit geval de heer Meyer
oprecht te complimenteren." 
Wim Meyer bepleitte het 
zelfstandigheidsbeginsel (Ed Nijpels: 
"Dat is sedert lang een liberaal 
beginsel"). 
Hij eiste een bodem in de materiële 
voorzieningen voor de laagste 
inkomensgroepen ("Dat doen wij 
ook"). 
Meyer wenste regelmatig toetsing van 
de doelmatigheid van de voorzieningen 
{"Wij willen dat eveneens"), en in de 
vierde plaats meende de oud-PvdA
fractievoorzitter dat de samenhang in 
de organisatie van de voorzieningen 
zou moeten worden versterkt ("Dat 
zijn wij met hem eens"). Tenslotte 
vroeg hij een rechtvaardige verdeling 
van lasten, waarbij hij het 
profijtbeginsel niet uitsloot. 
Ed Nijpels: "Ook daarin gaan wij met 
hem mee, zij het dat er aan de weg van 

3. Even een onderonsje van Erica 
Terpst ra, Len Rempt en Nel/ Ginjaar 
4. Ed Nijpels in overleg met CDA
fractieleider Eert de Vries. 

de nivellering nu een einde is gekomen. 
Ik constateer een grote mate van 
overeenstemming over deze criteria. 
Gebleken is echter dat bij de 
toepassing van deze criteria onze 
wegen uiteen lopen. Ook al zijn onze 
posities ten opzichte van het kabinet 
verschillend, toch moet samenspraak 
mogelijk zijn", aldus fractievoorzitter 
EdNijpels. 

Media 

In zijn bijdrage was Ed Nijpels heel 
eerlijk over de meningsverschillen die 
bestaan tussen CDA en VVD over de 
uitleg van de passage in het 
Regeerakkoord over de media. 
Vindt hij die verschil /en niet 
vervelend? 
Ed Nijpels: "Het zou natuurlijk 
plezierig zijn wanneer CDA en VVD 

het helemaal met elkaar eens waren. 
Hoe je hetook wendtof keert, is dat nu 
eenmaal niet zo. Daar moet je dan ook 
eerlijk voor uitkomen. Waar het om 
gaat is of het nieuwe kabinet tot een 
vernieuwing van het mediabeleid wil 
komen. 
Ik denk dat het buitengewoon 
onverstandig zou zijn wanneer dit 
kabinet allerlei nieuwe ontwikkelingen 
zou willen tegenhouden. Dat kan niet 
om technische redenen, maar 
bovendien niet vanwege de principiële 
vraag of de overheid uitzendingen uit 
het buitenland zou mogen 
tegenhouden. 
De VVD vindt dat de overheid daar 
met haar vingers af moet blijven. 
Mensen in ons land zijn zelfstandig en 
verstandig genoeg om zelf te bepalen 
wat ze wel of niet willen horen en zien. 
Vandaar onze vraag aan het kabinet om 
met die mondige mensen rekening te 
houden en daarnaast zich te realiseren 
dat wij geen klein eilandje zijn in het 
midden van de oceaan. Wij kunnen het 
ons niet permitteren niets aan te 
trekken van alle nieuwe technische > 
ontwikkelingen". 



Onderwijs 

Erg lang bleefEd Nijpels stil staan bij 
de ontwikkelingen in het onderwijs. 
Goed onderwijsbeleid kan er immers 
voor zorgen dat onze kinderen straks 
nog een toekomst hebben. Er is de 
afgelopenjaren in het onderwijs veel 
gesproken over de structuren en over 
vernieuwingen. 
Er is zoveel gesproken dat de kwaliteit 
van het onderwijs wel eens wat 
achteruit is gegaan. Volgens Nijpels 
moeten we daarom stoppen met 
onnodig gezeur over vernieuwingen in 
het onderwijs. 
Het onderwijsstelsel moet op een paar 
punten worden aangepast. Maar wat 
het belangrijkste zal zijn, is dat ouders 
en leerlingen zelf de keuze kunnen 
maken daar waar het gaat om het soort 
voortgezet onderwijs dat men wil 
volgen. 
Daarnaast zei Nijpels dat het heel 
aardig lijkt om leerlingen een 
makkelijke opleiding te geven, maar 
dat we de jongeren zelf daar op den 
duur natuurlijk niet mee helpen. 
"We hebben er als samenleving alleen 

maar belang bij en dat is nog meer het 
belang van de jongeren zelf, wanneer 
ons onderwijs van een hoog niveau is. 
Daarmee krijgen ze in de toekomst 
meer mogelijkheden, hebben ze meer 
kansen om zich te ontplooien en om 
zich gelukkig te voelen." 

Kernwapens 

Een van de zinnen uit de speech van Ed 
Nijpels die door veelleden ter 
linkerzijde met enige verbazing werd 
aangehoord was: "Terecht maken 
steeds meer mensen zich zorgen over 
het feit dat de alles vernietigende en 
mensonwaardige kernwapens het 
fundament vormen van onze 
verdediging". 
Ed Nijpels zegt hier zelf over dat het 

natuurlijk een erg belangrijke kwestie 
is. 
"Het verdedigen van onze vrijheid is 
één van de grootste opgaven waar een 
regering voor staat. Die opgave mag 
volgens de VVD ook best wat geld en 
inspanning kosten. Dat is niet leuk, wel 
belangrijk. 
Als we dan kijken naar de wapens die 
we daarvoor nodig hebben, met name 
die afschuwelijke kernwapens, dan 
moet mij van het hart dat we alles 
zullen moeten doen om de rol van die 
kernwapens terug te dringen. Dat kan 
niet gebeuren door zomaar eenzijdig 
als Nederland of als NAVO, die 
kernwapens afte schaffen. 
Dat kan alleen maar door verder te 
gaan met de onderhandelingen met de 
communistische landen en door met 
elkaar overeen te komen dat we aan 
beide zijden die kernwapens zoveel 
mogelijk proberen op te ruimen." 
De VVD blijft dus tegenstander van 
eenzijdige ontwapening, maar dringt 



er wel op aan met elkaar een einde te Het heeft geen enkele zin om voor ons socialezekerheidsstelsel. Ook onze 
maken aan de zinloze wapenwetloop. gemaakte fouten weg te lopen en de samenleving zèlf zal ingrijpend 

VVD zal dat ook niet doen. veranderd moeten worden. De vaak 
De politieke wil van mijn fractie is erop verstikkende lokettenmaatschappij 

Samenvatting 
gericht dit Kabinet deze zware klus te van nu moet worden veranderd in een 
laten klaren. De steun van de VVD- samenleving waar zelfstandige mensen 
fractie voor het regeringsbeleid zal weer in staat worden gesteld eigen 

Zeer veel waardering kreeg Ed Nijpels vooral afhangen van het antwoord op verantwoordelijkheid te dragen. Op 
voor het slotwoord van zijn bijdrage. de vraag in hoeverre het kabinet een tèveel terreinen is de bemoeizucht van 
Hij stelde hierin dat de VVD als geen reëel perspectief op werk kan bieden. de overheid nu tè groot. Die 
ander heeft gestreefd naar een kabinet Daarvoor is het allereerst nodig dat de voortwoekerende regelzucht moet 
van deze politieke samenstelling. positie van onze bedrijven wordt teruggebracht worden. Ook op dat 
"Zowel vóór als na de verkiezingen was versterkt en de overheidsfinanciën punt verwachten wij van het kabinet 
ons standpunt duidelijk. worden gesaneerd. Wij verwachten daden. 
Onze houding tijdens de vervolgens van dit kabinet dat het ons Dat vraagt van de regering, meer dan 
kabinetsformatie is ook op die snelle sociaal zekerheidsstelsel zal weten aan ooit, durf en moed! De durf om 
totstandkoming van dit kabinet gericht te passen aan de veranderde beslissingen te nemen. De moed om 
geweest. omstandigheden. Laat men dit na, dan daaraan vast te houden en niet op 
Ik constateer, dat hetgedeelte van de zal het stelsel binnenkort onder zijn voorhand voor ieder protest te wijken. 
formatie, waar de VVD bij betrokken is eigengewicht bezwijken. Teveel tijd is de laatste paar jaar 
geweest, snel is verlopen. Ik betreur het verloren gegaan met geruzie en 
daarbij in hoge mate dat de invulling Er moet méér gebeuren dan onze besluiteloosheid. 
van een enkele post tot onnodige economie weer op poten te zetten. Nu komt het aan op weloverwogen 
verwikkelingen heeft geleid. Méér dan alleen een aanpassing van daadkracht". • 

Rudolfde Verder bleek bij dit debat dat de woning. Een zaak die ook voor de 

Korte: kern van bet verschil in aanpak werkgelegenheid erg gunstig zou 
tussen CDA/VVDen PvdA zijn. Het kabinet gaf de 

Uitgangs- vooralligt in de vraag of men de toezegging dat men hier binnen 

positie is goed problemen van nó zelf wil een maand een besluit over zou 
oplossen of dat men daartoe niet nemen. 

Na afloop van het debat over de de moed heeft en die problemen Daarnaast drong de VVD ook 
dan maar doorschuift naar de aan op een oplossing voor de regeringsverklaring toonde de 
toekomst. Een van de mooiste problemen rondom het "opeten financieel-economisch specialist 
uitspraken in dit kader was:" We van het eigen huis". van de VVD-fractie, dr. Rudolf 
hebben onze wereld niet van onze Ook daarop zal de regering de Korte, zich zeer tevreden. 
ouders gekregen, maar geleend spoedig een antwoord "Veel van de punten die door de 
van onze kinderen". formuleren. VVD-fractie zijn ingebracht, 

De conclusie van Rudolf de Korte werden zowel door de minister- Rudolf de Korte: "Die zin beeft 
is dat de uitgangspositie van dit president als door de minister van erg veel realiteitswaarde. Zeker 
CDA/VVD-kabinet veel beter is Financiën overgenomen en er als je weet dat we een 
dan dat van het vorige. zijn nu dus harde afspraken". financieringstekort hebben van 

Het verhaal van de minister van 12 procent, een enorme Rudolf de Korte: "Nu hebben we 
F~nanciën, waarin hij aangaf hoe staatsschuld en een veel te hoge een regeerakkoord dat heel 
we uit de economische problemen rentelast. Kijk je dan naar het concreet is. Nu zijn er harde 
zouden moeten komen, leek dan PvdA -scenario, dan zie je dat afspraken. Bij het vorige CDA/ 
ook als twee druppels water op men die problemen daar WD-kabinet kwam de aanpak 
dat van Rudolf de Korte. De onvoldoende serieus neemt". pas later bij het opstellen van 
minister zei onder andere:" We Bestek '81. Daarmee gingveel 
kunnen ons niet uit de crisis De VVD pleitte bij monde van tijd verloren en het werd nooit :,: 

wegconsumeren", een zin die bij Rudolf de Korte voor het weer een onderdeel van het 
··:i 

Rudolf de Korte in heel goede aftrekbaar maken van grote regeerakkoord". • aarde viel. onderhoudsbeurten aan de eigen 



Werkloosheid 
extra argument voor 
emancipatie 

"De technologische ontwikkeling is niet 
omkeerbaar en leidt tot een blijvende uitstoot 
van arbeidskrachten. In de toekomstige 
maatschappij zal vrije tijd niet langer een 
restpost zijnop de tijd doorgebracht met 
arbeid. Op welke wijze kan de politiek in tal 
van sectoren een beleid ontwikkelen dat de 
gevolgen van dit proces in maatschappelijk 
aanvaardbare banen leidt?" 

Dat was de vraag die Greetje den 
Ouden voorlegde aan het congres van 
de" Vrouwen in de VVD" bij haar 
inleiding op het onderwerp "Meer vrije 
tijd dan werk?''. Een vraag die 
onvermijdelijk nieuwe vragen opriep 
als: "Hoe verdelen we straks de koek 
als die steeds kleiner wordt?"; "Welke 
gevolgen heeft dat voor de vrouw?"; 
"Waar komt het geld vandaan?"; "Hoe 
brengen we onze tijd op zinvolle wijze 
door?" enz. Gelukkig kwamen er ook 
ideeën los en was men er van overtuigd 
dat een liberaal antwoord op al deze 
vragen mogelijk en noodzakelijk is. 

Ver-Snellink 

"Het grote werk is op" en "er is geen 
overheid ter wereld die de 
ontwikkeling en toepassing van 
hooggekwalificeerde technologie kan 
of wil stoppen", zo schetste 
computerdeskundige Albert E. 
Snellink het universele probleem van 
het op grote schaal wegvallen van 
menselijke arbeid door de 
voortschrijdende automatisering. Hij 
rekende voor dat bij een 
produktiviteits-/efficiencyverbetering 
van 30 %in de kantorensector de 
komende 10 jaar door het gebruik van 

computersystemen in ons land 
voorzichtig geschat zo'n 400.000 
arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. 
Maar ook de industriële revolutie is 
naar zijn zeggen in een hogere 
versnelling geraakt: "Robots worden 
steeds goedkoper en knapper en de 
mensensteedsduurder en 
veeleisender." Als land of bedrijf 
efficiënt en economisch functioneren 
en een gezonde concurrentiepositie 
handhaven is alleen mogelijk door 
automatisering. Protectionisme is een 
gevaar dat niet mag worden 
onderschat. Langdurige recessie kan 
overheden onder druk van vakbonden 
dwingen de nationale industrie en het 
zakenleven te beschermen ten koste 
van "in die goeie ouwe tijd" afgesloten 
overeenkomsten. Dat kan grote 
politiek-economische spanningen 
geven in de betrekkingen tussen de 
geïndustrialiseerde landen. 

Derde Wereld 

Een ander, niet minder ernstig 
probleem ontstaat wanneer bedrijven 
ertoe overgaan de toch al goedkope 
menselijke arbeid in de derde
wereldlanden te vervangen door een 
economisch gunstiger 
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kapitaalsinvestering in chips en robots. 
"De fabrieken", aldus Snellink, 
"kunnen dan net zo goed naar het 
Westen worden teruggebracht maar 
niet zonder de derde-wereldlanden in 
zware moeilijkheden achter te laten. 
Duidelijke afspraken tussen alle 
betrokken landen dienen ongewenste 
en potentieel gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Mensen die verwachten 
dat een hausse in de economie Europa's 
huidige leger van bijna 13 miljoen 
werklozen zal decimeren gaan van een 
foute veronderstelling uit. Na een 
kleine en tijdelijke daling zal de 
werkloosheid toenemen tot een 
onvoorzien niveau." De reden hiervoor 
is, volgens Snellink, dat de indirecte 
salariskosten (sociale premies, 
pensioenvoorzieningen, ziekengeld en 
werkloosheidspremies) reeds het loon 
overtreffen dat aan de werknemer 
wordt uitgekeerd. Investeringen om 
een bedrijf draaiende te houden zullen 
dan bij voorkeur worden gedaan in de 
kapitaalsfeer door aanschaf van robots, 
chips, computers en kunstmatige 
intelligentie. Een werkloosheids
percentage van meer dan 40 %in de 
loop van de 90-er jaren zal ons dwingen 
naar alternatieven te zoeken. "Met 
name's werelds meest belangrijke 
instituut, het huwelijk, zal onder zware 
druk komen wanneer geen goed 
alternatief wordt gevonden om de 
overvloedige vrije tijd door te komen." 

Het draagvlak van de visvijver 

De heer Snellink wees ook op de 
voordelen die een leven vol vrije tijd 
ontegenzeggelijk met zich mee kan 
brengen. In de discussie die volgde op 
zijn betoog kwam evenwel naar voren 
dat de financiële onderbouwing van het 
verhaal nauwelijks boven tafel was 
gekomen. Gesteld dat de chip, robot en 
computer ons salaris verdienen: hoe 
wordt dat dan toegerekend en aan wie? 
Moeten we gaan denken aan een 
basisloon voor iedereen? Of leeft het 
gros van de bevolking van een 
uitkering, bij elkaar verdiend door een 
kleine elite die zich verantwoordelijk 



stelt voor alle in het algemeen belang te 
nemen beslissingen? Hoe wordt de 
vrijetijdsbesteding betaald? Met 
andere woorden, kernachtig door Loek 
Hermans samengevat: "Wat is het 
economisch draagvlak van de 
visvijver?". Het zijn problemen 
waarover naar de mening van de heer 
Snellink commissies van wijze mannen 
en vrouwen zich zullen moeten buigen. 
Geen struisvogelpolitiek dus maar 
constructief nadenken over de op 
handen zijnde sociale omwenteling. Er 
zullen verschillende 
verdelingsscenario's moeten worden 
ontworpen om recht te kunnen blijven 
doen aan democratische principes. De 
heer Geertsema achtte onze 
beginselverklaring en het Liberaal 
Manifest uitstekende uitgangspunten 
voor een politiek beleid in deze. "leder 
die kan werken zal de vrijheid moeten 
hebben te beslissen op welke wijze men 
een bijdrage kan leveren aan de 
maatschappij. Met inventiviteit en 
creativiteit zijn de moeilijkheden op te 
lossen." 

Motie 

Dat vrouwen bij toenemende 
werkloosheid over het algemeen als 
eersten uit de boot vallen mag bekend 

worden verondersteld. Eén van de 
voornaamste conclusies die, in 
navolging van hetgeen mevrouw 
Mulock Houwer in haar visie op het 
onderwerp naar voren bracht, kan 
worden getrokken was dat vrouwen in 
dit geschetste toekomstbeeld een extra 
argument moeten zien voor 
emancipatie: "Als vrouwen zullen we 
invloed moeten uitoefenen op de 
hoogste niveaus om alles te bereiken 
wat we nu willen en wat nodig is om als 
man en vrouw gelijk te participeren in 
die toekomstige samenleving." 
Voorwaar een wezenlijke taak voor de 
VVD die in de persoon van Annelien 
Kappeyne van de Coppello, 
staatssecretaris voor 
emancipatiezaken, hiervoor de 
verantwoordelijkheid draagt! 
Als voorproefje op datgene wat de 
VVD-vrouwen op emancipatiegebied 
in petto hebben nam het congres een 
motie aan ter ondersteuning van het 
amendement dat de organisatie 
"Vrouwen in de VVD" heeft ingediend 
op artikel3 van stellingennota 11 over 
het Ouderenbeleid die tijdens de 
ledenvergadering op 10 j 11 december 
in Bussum zal worden behandeld. 
De motie ontraadt met klem het 
voorstel om als VVD bij de regering 
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Het decembernummer van "de 
Liberale Vrouw" is geheel 
gewijd aan "Meer vrije tijd dan 
werk." 
De congresdeelneemsters 
krijgen het blad thuisgezonden. 
Belangstellenden kunnen het 
bestellendoor f 2,50over te 
maken op bankrekening 
51.03.35.586ABNte Goes t.n.v. 
Org. Vrouwen in de VVD. 

aan te dringen op hernieuwd uitstel van 
uitvoering van de 3e EEG-richtlijn met 
betrekking tot de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid. De motie 
steunt op het VVD-verkiezings
programma dat zich uitspreekt voor 
verzelfstandiging van het individu. 
Bovendien is Nederland het enige land 
in West-Europa dat het 
kostwinnersprincipe hanteert als 
uitgangspunt voor zijn 
inkomenspolitiek. 
De discussie over "Meer vrije tijd dan 
werk?" zal aan de hand van de in 
Lunteren verkregen suggesties, 
conclusies en vraagstellingen verder 
worden gevoerd in de VVD
vrouwengroepen in het land. In het 
voorjaar vindt dan de afronding plaats 
tijdens een landdag. Hopelijk geven de 
resultaten een aanzet tot formulering 
van beleidsdoelstellingen. 

Meer vrouwen 

Voorzitter Ank van Namen 
memoreerde in haar openingsrede het 
feit dat voor de verkiezingen nog nooit 
zoveelliberale vrouwen op verkiesbare 
plaatsen op de lijsten waren 
voorgekomen en dat dankzij de grote 
stemmenwinst ook vrouwen op 
aanvankelijk niet-verkiesbare plaatsen 
in Staten, Raden en Parlement waren 
gekomen. De VVD leverde bovendien 



vier bewindsvrouwen aan het kabinet, 
wat echter volgens Ank geen vrijbrief 
mag zijn om voldaan achterover te 
leunen. 
In het forum dat op de vrijdagavond 
van het congres werd gehouden kwam 
onder meer naar voren dat een 
olifantehuid, gezond verstand en de 
nodige praktijkervaring naast enige 
opleiding onontbeerlijk zijn om je als 
liberale vrouw in een bestuurlijke 
functie te handhaven. De tijd was 
evenwel ontoereikend om diep genoeg 
op het onderwerp in te gaan. De 
forumleden, waaronder twee huidige 
bewindsvrouwen, stelden dat liberalen 
zich meer zullen moeten bezighouden 
met de "zachte sector", een overigens 
keihard beleidsterrein. Waar je als 
liberale vrouw steeds mee te maken 
krijgt is hetspanningsveld tussen het al 
dan niet nemen van maatregelen- die 
op zichzelf beperkend werken- om 
mensen mogelijkheden te geven een 
eigen keuze te maken. 
Albert-Jan Evenhuis, die als vice
voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie Ed Nijpels verving, ging 
in op de gang van zaken rond de (in-) 
formatie en beklemtoonde het sterk 
liberale karakter van het 
regeerakkoord. De tijd van zachte 
heelmeesters is voorbij. Er kunnen 
geen halve maatregelen meer genomen 
worden. Evenhuis ging onder meer in 
op de onderwijsstaking en zei dat het 
minister Deetman te laken was dat 
deze de ten tijde van minister Pais 
ingediende motie Rietkerk-Lubbers 
tegen het "dubbel pakken" heeft 
genegeerd. Overigens was hij van 
mening dat de minister door de 
bezuinigingen op zijn begroting te 
vinden in salariskosten niettemin zijn 
nek had uitgestoken. "Waar zoek je de 
bezuinigingen en in welke mate?", 
vroeg hij zich af. "Of moetje ten koste 
van andere zaken voorttnderwijs een 
uitzondering maken omdat dat een 
basisvoorziening is? Echt 
fundamenteel prioriteiten kiezen is in 
Nederland nog niet gebeurd." Het ziet 
er naar uit dat de tijd daarvoor thans 
gekomen is! 

Anita Wagernakers • 

• • • • • • • • • 
''*" 

Met Eric Brinckmann halen de 
JOVD'ers één van de jongste 
voorzitters uit hun geschiedenis in 
huis, want de rechtenstudent uit de 
stad van Ketelbinkie en Bram Peper is 
pas éénentwintigjaar. In zekere zin 

• symboliseert zijn verkiezing dan ook de 
verjonging, die zich binnen de jong
liberale club heeft voltrokken. 
Schommelde de gemiddelde leeftijd 
van JOVD'ers in 1975 nog rond de 25 
jaar, nu ligt ze beduidend lager: rond 
de 20! Brinckmann noemt dat 
uiteraard een "positieve 
ontwikkeling". Weliswaar heeft ze ook 
nadelen (denk aan de beschikbare 
kennis), maar door de bank genomen 
moeten we er blij mee zijn. "Jongeren 
zijn eerder bewust met politiek bezig 
en in de JOVD kun je veel leren. Je 
moet de JOVD dan ook zien als een 
vormingsschool". zo vindt hii 

Zwart-wit 

Nu is er naast die verjonging van de 
JOVD volgens recente gegevens 
sprake van een verrechtsing van de 
jeugd in het algemeen. Is de JOVD 
rechts? Brinckmann formuleert 
behoedzaam: "Gezien de politieke 
uitspraken niet, al constateren we wel, 
dat er bij de toeloop van scholieren in 
eerste instantie sprake is van mensen 
die wat zwart-wit denken. Maar aan 
elk probleem zitten meer kanten en via 
de vormingstaak, die de JOVD heeft, 
kun je dat duidelijk maken. Men blijkt 
al vlug genuanceerder te gaan denken. 
Dus: nee, je kunt niet zeggen dat de 
JOVDrechtsis." 

Dat is jouw mening, maar de publieke 
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Nieuwe 

JOVD-
voorzitter 

Eric 
Brinckmann: 

opinie lijkt daar anders over te 
denken ... 

Brinckmann stelt resoluut, dat dat 
louter een "image" is. "Dat blijkt wel 
uit de pluriformiteit onder de nieuwe 
leden: enthousiaste mensen uit alle 
maatschappelijke geledingen, die 
binnen de JOVD de kans krijgen om 
direct volledig mee te draaien. Dat is 
het grote verschil met de VVD. In zo'n 
grote partij is dat veel moeilijker; 
jongeren zien daar een barrière." 
Wat die pluriformiteit betreft: 
voorheen leek de JOVD zich vaak sterk 
aangetrokken te voelen tot D'66. 
Tegenwoordig merken we daar weinig 
van. Zo heeft de JOVD D'66 niet eens 
aangespoord om mee te doen in het 
nieuwe kabinet van CDA en VVD. 

Heeft D'66 voor de JOVD afgedaan? 
Brinckmann daarover: "In eerste 
instantie vinden we dat binnen de VVD 
nog veel moet gebeuren. Niet te 
ontkennen valt, dat dat de enige 
liberale partij is met een lange
termijnvisie. D'66 is wat dat betreft te 
pragmatisch. Daarom vinden we, dat 
we ons beter op de VVD kunnen 
richten." "Maar," voegt hij ersnel aan 
toe, "dat neemt niet weg dat we veel 
D'66-ideeën onderschrijven." 

Kritiek 

In de ogen van de pers is de JOVD 
duidelijkgelieerdaan de VVD. "VVD
jongeren," schrijft men dan. Vindt 
Eric Brinckmann dat een goede zaak? 
"Nou, ik vind dat dat zo een beetje te 
scherp gesteld is. Je moet vragen: vind 
je, datje ideologisch bij de VVD hoort. 



JOVDisnietr 

Dan zeg ik: Ja, want we zijn allebei 
liberaal." 

Allebei liberaal, okay, maar blijkbaar 
niet altijd even liberaal. De JOVD zet 
zich in de kranten immers vaak tegen 
de VVD af JsdatdeJOVDinoptima 
forma? 

Brinckmannontkentdat. "Nee, wij 
hebben de taak de liberale beginselen 
te onderstrepen. Het liberalisme staat 
centraal. En dan doet het er niet toe of 
het de JOVD is, die kritiek heeft, of een 
andere partij." Van de andere kant zou 
de JOVD dan ook blij zijn als de VVD 
die kritiek op haar zou hebben. 

Bovendien wijst Brinckmann er op, dat 
ook aan andere stukken (resoluties 
e.d.), die de JOVD presenteert, veel 
aandacht wordt besteed, al halen ze 
dan niet altijd de landelijke pers. 

Vooruitstrevend 

In haar kritiek lijkt de JOVD 
doorgaans het progressieve element te 
willen onderstrepen. Is dat juist 
getaxeerd? 
Eric Brinckmann vindt van wel. "En ik 
vind ook, dat die lijn moet worden 
voortgezet." Dan relativerend: "Kijk, 
het is begrijpelijk dat dat niet van de 
ene op de andere dag kan, zéker niet in 
een coalitie met het CDA. Maar dat 
betekent niet, datje het dan maar naar 
het tweede plan moet schuiven." Als ik 
daarop vraag, of hij denkt dat dat 
progressieve geluid door de VVD 
gewaardeerd wordt, stelt Brinckmann: 
"Er is natuurlijk altijd een groep die de 
JOVD liever niet ziet dan wel. Maar 

het grootste deel is best wel blij dat de 
partij vooruitstrevend denkende 
jongeren heeft. Als wij behoudender 
zouden zijn dan de VVD zelf, dan was 
er voor het liberalisme weinig 
bestaansrecht meer." 

Frappant 

Vervolgens confronteer ik de JOVD
voorzitter met een paar cijfers: zo'n 
5000 JOVD-leden tegenover een paar 
honderdduizendjonge VVD
stemmers. Daar zit dus een behoorlijk 
gat. Gaat het bij de JOVD dan alleen 
om de progressieve bovenlaag van die 
grote groep jonge VVD-ers? 
Eric Brinckmann moet even nadenken. 
Dan: "Nee, datdenkik niet. Wij tonen 
een duidelijk liberale richting en 
bieden gelegenheid tot een vrije 
inbreng. Dát is bepalend voor de 
toetreding tot de J 0 VD. En dat is ook 
het sterke punt van onze 
onafhankelijkheid." 

Je weet anders dat binnen de VVD 
steeds meer jongerengroepen worden 
opgericht. Is dat niet een afwijzingvan 
deJOVD? 

Brinckmann ontkent dat ten stelligste. 
"Het frappante is, dat blijkt dat heel 
veeljonge VVD-ers niet eens van het 
bestaan van de JOVD afweten. 

Bovendien: de JOVD heeft maar 80 
afdelingen, de VVD ruim 620. En als je 
dan ook bekijkt, wat voor mensen lid 
zijn van de ene of de andere 
organisatie, dan blijkt er werkelijk 
geen verschil te zijn." 

door 
Wiljan Loomans 

VVD-blokkade tegen PvdA 

Tenslotte de "actuele" politiek. In een 
open brief aan de VVD-fractie heeft 
het hoofdbestuur van de JOVD een 
aantal kanttekeningen geplaatst bij het 
(toen nog) concept-regeerakkoord. Die 
brief was een mengeling van 
schouderklopjes en opgeheven 
vingertjes. Daarvóór al had de JOVD 
kenbaar gemaakt het volstrekt niet 
eens te zijn met de VVD-blokkade 
tegen de PvdA. Weer die progressieve 
instelling? 
Brinckmann zegt van niet. 
"Tenminste, in die zin, dat wij vinden 
dat een liberale partij veel bet~r past 
bij een sociaal-democratische dan bij 
een confessionele, behoudende partij 
als het CDA. Wat de knelpunten met 
de PvdA betreft, blijkt het CDA zeker 
niet dichter bij die partij te staan dan 
de VVD." 

Denk je dan, dat de politieke wil tot 
een coalitie met de PvdA bij de VVD 
aanwezig is? 

Brinckmann: "Eh, de wil is groeiende 
... Met name het Des Indes-averleg 

draait uitstekend." Gedreven: "Een 
middenpositie is voor de VVD van 
wezenlijk belang, omdat met het 
rechtse stigma puur liberale 
beleidsuitgangspunten lang niet 
optimaal verwezenlijkt kunnen 
worden.' Ook dáár ligt weer een taak 
voor de JOVD, aldus haar nieuwe 
voorzitter. 

• 



Acht 
liberale 
Staats-

• secretarissen 

In het Kabinet 
Lubbers-VanAardenne 

heeft 
de VVD naast zes 

Ministers ook acht liberale 
Staatssecretarissen. 

Henk Krol geeft een 
persoonlijke blik op hen. 

Mr. Drs. Frits 
Bolkestein 

Frits Bolkestein ( 49) is een man die je 
eerst moet leren kennen. Op het eerste 
gezicht komt hij op veel mensen wat 
"droogjes" over. 
Wie hem echter wat langer mee mag 
maken, zal ontdekken dat hij over vele 
uitzonderlijke kwaliteiten beschikt. 
Nazijngymnasiumalphaén beta, 
studeerde hij wijsbegeerte in 
Amsterdam, rechten in Leiden en 
economie in Londen. 
Frits Bolkestein werkte van 1960 tot 
1976 bij de Shell, de laatste driejaar 
als directielid in Parijs. 
De buitenlandse handel is voor hem, 
zowel technisch als politiek, zeer 
bekend terrein. Naast politicus en 
wetenschapsman is Bolkestein ook een 
knap auteur. Hij schreef onder het 
pseudoniem Niels Kobet een 
engeistalig toneelstuk over Floris V, en 
onlangs verscheen van hem een bundel 
interviews met negen liberale 
topmensen uit de EEG-landen en 
India: "Modern Liberalism". 

Dr. Wimvan 
Eekelen 

Wim van Eekelen is 51 jaar oud en 
woonachtig in Den Haag. In het 
kabinet Van Agt-Wiegel was hij al 
staatssecretaris van defensie. Nu 
verhuist Van Eekelen naar 
Buitenlandse Zaken, waar hij 
Europees beleid zal doen. Een zaak die 
hem altijd al erg interesseerde, tevens 
een terrein waarop hij deskundig is. 
Deze staatssecretaris, die we als 
Kamerlid hebben leren kennen als een 
vriendelijke, evenwichtige man, 
studeerde twee jaar politieke 
wetenschappen in Amerika en daarna 
rechten in Utrecht. 
Hij promoveerde tot doctor in de 
rechtsgeleerdheid op een proefschrift 

- over de grensgeschillen tussen India en 
China. Voordat hij in 1977 Kamerlid 
werd, was Van Eekelen twintigjaar 
ambtenaar in de Buitenlandse dienst. 
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Drs. Nell 
Ginjaar-Maas 

Een politica die niet alleen werkt met 
haar verstand maar ook met haar 
gevoel. Hoewel ze al bijna tienjaar in 
dit harde vak zit, is ze altijd de vrouw 
gebleven die onomwonden toegeeft dat 
de zaken waar ze zich mee bezig houdt, 
haar als mens vaak diep beroeren. N ell 
Ginjaar studeerde scheikunde en 
doceerde dit vak aan de openbare 
scholengemeenschap in haar 
woonplaats Rijswijk. 
In diverse onderwijsorganisaties 
vervulde zij tal van functies. In die 
kringen kreeg ze veel bekendheid door 
haar strijd tegen de middenschool als 
enig en zaligmakend schooltype. 
In de komende periode zal door haar 
optreden moeten blijken dat de VVD 
de vrijheid van schoolkeuze nooit zal 
loslaten. Nell Ginjaar is bij haar 
collega's vooral bekend door haar 
warme geïnteresseerdheid, 
spontaniteit en gemeende gastvrijheid. 

Drs. Willem 
Hoekzema 

Als laatst benoemde Staatssecretaris 
noteren we Drs. Willem Klaas 
Hoekzema. 
Tot zijn benoeming was hij 
Burgemeester van Coevorden. In de 
partij is het ex-VVD-hoofdbestuurslid 
Willem Hoekzema geen onbekende. 
Vóór zijn benoeming tot burgemeester 
in 1975 was hij o.a.lid van de 
Gemeenteraad van Rhenen, en van de 
Provinciale Staten van Utrecht. 
Hij staat te boek als een man die zijn 
zaken kent, en als iemand die recht op 
zijn doel afgaat. De slagerszoon 
Willem Hoekzema is 43 jaar. Vóór zijn 
politieke carrière was hij o.a. 
werkzaam op het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, als adjunct
secretaris van de Centrale Kamer van 
Handelsbevordering, en als leraar 
economie op middelbare scholen in 
Den Haag en Tiel. 
In dienst was Hoekzema reserve
luitenant van de infanterie. Hij kent 
zijn collega Jaap Scherpenhuizen van 
het hockeyveld. 

Mr. Annelien 
Kappeyne van de 
Coppello 

Annelien is een van de meest kleurrijke 
persoonlijkheden binnen de VVD. Een 
vrouw met een sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid. Zij studeerde 
(rechten) in Leiden en werd, na een 
periode als fractiemedewerkster te 
hebben gewerkt, Kamerlid voor de 
VVD. Tijdens het Kabinet Van Agt
Wiegel was zij vice-fractievoorzitter. 
Naar buiten toe kreeg ze de meeste 
bekendheid vanwege haar resolute 
optreden tijdens het Menten-de bat. 
Binnen de VVD kent men haar als een 
groot deskundige op haar vakgebieden, 
als een voorvechtster voor de 
emancipatie, en daarnaast als een 
echte deskundige op het gebied van de 
parlementaire geschiedenis. 
De afgelopenjaren was ze werkzaam 
als lid van de Raad van Beheer van de 
NOS waar ze zich bezig hield met het 
personeelsbeleid. 
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Mr. Henk Koning 

In de Kamer staat hij bekend om zijn 
humor en zijn hartelijkheid. In het 
eerste Kabinet-Van Agt was hij als 
Staatssecretaris op Binnenlandse 
Zaken de rechterhand van Hans 
Wiegel. 
Deze 49-jarige Rotterdammer deed na 
de belastingacademie Rechten en werd 
vervolgens belastinginspecteur. 
Henk Koning werkte op het Ministerie 
van Financiën, de plek waar hij nu weer 
terugkeert, voordat hij in 1967 werd 
benoemd tot lid van de Tweede Kamer. 
In Rotterdam genoot Henk Koning 
veel bekendheid vanwege zijn 
daadkrachtige optreden in de 
gemeenteraad. Gezien zijn vorige 
functies zal het waarschijnlijk 
niemand verbazen dat de heer Koning 
zich in dit kabinet zal gaan 
bezighouden met belastingzaken. 

Ad Ploeg 

t(.., 

De 55-jarige Ad Ploeg gaat beginnen 
aan een taak die hij zelf omschrijft als 
"een uitçlaging". 
Gezien zijn militaire achtergrond, 
Ploeg vocht in Nederlands-Indië en 
Korea, was docent aan de Hogere 
Krijgsschool, hoofd opleiding eerste 
divisie en lid van de Krijgsraad in 
Arnhem, werd hij in eerste instantie 
genoemd voor het Ministerie van 
Defensie. 
Ad Ploeg zat vier jaar in de Arnhemse 
gemeenteraad en tienjaar in de 
Tweede Kamer. Zijn veelzijdigheid 
bleek de laatste jaren o.m. uit zijn 
lidmaatschap van de Noord
Atlantische Commissie maar ook van 
een hockey bond. 
De heer Ploeg draagt als 
Staatssecretaris verantwoordelijkheid 
voor de landinrichting, het beheer van 
landbouwgronden, de kwaliteit van 
voedingsmiddelen, veterinaire en 
cytosanitaire aangelegenheden en de 
sport- en binnenvisserij. 
Wie Ploeg kent weet dat hij een all
round politicus is, inzetbaar op elke 
post. 
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Drs. Jaap 
Scherpenhuizen 

Samen met Albert-Jan Evenhuis werd 
hij gezien als de ambassadeur voor het 
Noorden. 
Jaap is in de eerste plaats een rustig, 
nuchter mens. 
Zijn vak is sociale-geografie, met als 
hoofdrichting planologie. Deze 48-
jarige inwoner van Aduarderzijl 
werkte bij de dienst stadsontwikkeling 
in Groningen, en was lid van de 
Groningse Provinciale Staten. 
Op het moment dat Jaap 
Scherpenhuizen Staatssecretaris van 
Verkeer- en Waterstaat werd zat hij 
voor het tiende jaar in de Tweede 
Kamer. 
Zijn hockeyclub zal hem in de 
toekomst ongetwijfeld minder te zien 
krijgen, en ook voor zijn acties voor de 
zeehondencrèche in Pieterburen zal hij 
nu niet zoveel tijd meer hebben als hem 
zelflief is. 

• 
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r Nationale Ombudsman Tripels Weisglas Verkeer en Waterstaat de Beer Korthals 
Korthals Wiebenga Blaauw Waalkens 
Dijkstal Lauxtermann Blauw Lauxtermann 

Nederlandse Antillen Waalkens De Beer Jorritsma-Lebbink v.d.Kooy 

Te rpstra Weisglas te Veldhuis Keja 

Wiebenga Dijkstal Economische Zaken de Korte Rempi-Halmmans de 

Buitenlandse Zaken Nijpels Evenhuis Braams Jongh 

Blaauw Waalkens Jacobse Linschoten 

Voorhoeve Jacobse v.Erp de Grave 

Weisglas De Beer v.d.Kooy Nijhuis 

v. Heemskerck- Terpstra Joekes 

Duvekot Handelspolitiek Blaauw Rempi-Halmmans de 

Ontwikkelingssamenwer- Waalkens Jacobse Linschoten Jongh 

king Te rpstra Joekes Weisglas Voorhoeve 

Hermans Voorhoeve Waalkens 

Weisglas V. Heemskerck- Midden- en Kleinbedrijf v.Erp Jacobse 
Den Ouden-Dekkers Duvekot Nijhuis v.d.Kooy 

Lucassen-Stauttener v.Rey de Korte 

Justitie Tripels De es Landbouwen Visserij Waalkens Keja 
Wiebenga Jacobse Blauw Nijhuis 
Korthals Hermans te Veldhuis Braams 
De Grave Rempi-Halmmans de Evenhuis Jorritsma-Lebbink 
Lucassen-Stauttener Jongh Metz Franssen 

Lauxtermann 
Visserij Blaauw Metz 

Politie Nijpels Evenhuis te Veldhuis Weisglas 
Jacobse Keja Waalkens Blauw 
Hermans Tripels 

Sociale Zaken de Korte v.Erp Korthals De Grave 
Wiebenga Dijkstal Keja Terpstra 

Rempi-Halmmans de Hermans 
Binnenlandse Zaken Evenhuis Korthals Jong Nijhuis 

Jacobse Linschoten Linschoten Kamp 
Hermans Dijkstal Korthals 
Wiebenga Franssen 

CRM Hermans Evenhuis Lauxtermann Nijhuis 
Keja Wiebenga 

Ambtenarenzaken en Evenhuis de Korte Dijkstal Dees 
Pensioenen Linschoten Wiebenga Kamp Terpstra 

Nijhuis Korthals v. Heemskerck- Jorritsma-Lebbink 
Dijkstal v.Rey Duvekot 
Hermans Te Veldhuis 

Emancipatie Rempi-Halmmans de Dijkstal 
Onderwijs en Dees Braams Jong Franssen 
Wetenschappen Evenhuis Kamp Den Ouden-Dekkers Jorritsma-Lebbink 

Den Ouden-Dekker v.Rey Weisglas 
Franssen Lucassen-Stauttener 

Volksgezondheid Dees Linschoten Dijkstal Korthals 
Te rpstra Nijhuis 

Wetenschapsbeleid Braams Den Ouden-Dekkers Kamp Jorritsma-Lebbink 
Dees Weisglas Franssen Hermans 
v.d.Kooy Voorhoeve Lucassen-Stauttener v.Rey 

Financiën Joekes Voorhoeve Milieuhygiëne Braams Weisglas 
De Korte Tripels Rempt Jorritsma-Lebbink 
Linschoten Nijhuis te Veldhuis Tripels 
De Grave Hermans Blauw v.Rey 
v.Rey Rempi-Halmmans de Metz v. Heemskerck-

Jongh Duvekot 

Rijksuitgaven Joekes Den Ouden-Dekkers Naturalisaties Korthals de Grave 
De Korte v.Erp Werkwijze Kamer Nijpels Wiebenga Voorhoeve v.Rey 

Dees Korthals Weisglas Linschoten 
Evenhuis de Beer Nijhuis Rempi-Halmmans de 
Joekes Hermans Jongh 
Tripels Keja 

Defensie Blaauw Den Ouden-Dekkers Restaurantbedrijf Keja Keja v. Heemskerck 
Voorhoeve De Beer Bouwbegeleiding de Beer 
Evenhuis Korthals Verzoekschriften Tripels Korthals de Grave Weisglas Dijkstal Wiebenga 

Volkshuisvesting en de Beer Te Veldhuis 
Ruimtelijke Ordening v.Erp Franssen 

Lauxtermann v. Heemskerck-
Jorritsma-Lebbink Duvekot 
v.Rey Metz 

Korthals 



M r.A. Geurtsen 
VVD-Europarlementariër 

Wie het genoegen heeft om regelmatig te 
verkeren in de kring van ondernemers zowel 
als die van politici, kan zich niet altijd 
onttrekken aan de indruk, dat hij op bezoek is 
bij twee vijandelijke kampen. Ik heb dat 
genoegen, want ik ben niet alleen lid van het 
Europees Parlement, maar ook nog vice
voorzitter van de grootsteN ederlandse 
organisatie van kleine en middelgrote 
ondernemers en daarnaast nog commissaris 
van een bank, een uitgever van een 
omroepblad, een aannemersbedrijf en een 
verzekeringsbedrijf 

Ik zeg dat niet om op te scheppen, maar 
om aannemelijk te maken dat ik beide 
werelden ken. Die van het 
bedrijfsleven en die van de politiek. 
Wie bij ondernemers zijn oor te 
luisteren legt, krijgt de indruk dat alles 
wat er met onze economie mis is 
gegaan en nog mis gaat, de schuld is 
van de politiek. Voor een belangrijk 
deel is dat inderdaad het geval. Dank 
zij de politieke beslissingen is een groot 
deel van ons nationaal inkomen 
vastgelegd in de handhaving van onze 
verzorgingsstaat. In het ene land meer 
dan in het andere, maar ontlopen doen 
we elkaar niet zo erg veel. En omdat 
politici dat mooie bouwwerk niet 
wilden aantasten toen duidelijk werd 
dat de economische groei eruit was, 
lieten ze toe dat de staatstekorten van 
jaar op jaar groeiden. Alweer: bij de 
een meer dan bij de ander, maar 
onmiskenbaar zitten alle landen in 
dezelfde richting. Voor het uitrekenen 
van de gevolgen heb je geen econoom 
nodig: het bedrijfsleven werd 
uitgehold door zowel te hoge kosten als 
door een te groot overheidsbeslag op de 
beschikbare middelen, het nationaal 
inkomen. Winsterosie alom, leidend tot 
sluiting van bedrijven, inkrimping van 
activiteiten en dus omhoog vliegende 
werkloosheidscijfers. De ondernemer 
in mij rekent dat voor en de politicus in 
mij kan het niet ontkennen. Dat wil niet 
zeggen, dat hij met de mond vol tanden 
staat. 

Falend bedrijfsbeleid 

De slechte gang van zaken in sommige 
bedrijven en soms zelfs hele 
bedrijfstakken is niet geheel te 
verklaren uit het gevoerde politieke 
beleid. Er is zeker in een aantal 
gevallen sprake (geweest) van een 
falend bedrijfsbeleid. Wat te zeggen 
van de scheepsbouw bijv., die op een 
kwade dag ontdekte, dat Japan 
goedkoper kon produceren, vooral als 
gevolg van geavanceerde technologie? 
Of van ondernemingen, die zo nodig 
moesten profiteren van de "boom" in 
de markt van onroerend goed van een 
jaar of 5 geleden en die nu door het 



Voorstel, amendementen en moties ooor Bussum 
( 65ste algemene vergadering) 
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A 
Nader voorstel inzake mandaat van de 65ste algemene vergade
ring aan het hoofdbestuur (zie beschrijvingsbrief voor deze alge
mene vergadering onder agendapunt 6 - bijlage van Vrijheid en 
Democratie nr. 1272 van 5 oktober 1982). 

Voorstel: 
Het hoofdbestuur vraagt de algemene vergadering om een man
daat om een voorlopig reglement op de kandidaatstelling voor 
leden van het Europese Parlement te doen vaststellen door de 
partijraad (bij voorkeur die van 26 februari 1983). 
Het hoofdbestuur publiceert het concept van dit reglement 
reeds thans opdat de afgevaardigden naar de algemene verga
dering en voor een later tijdstip de leden van de partijraad ken
nis kunnen nemen van de inhoud (zie voorts de toelichting). 

Voorlopig reglement op de kandidaatstelling 
voor leden van het Europese Parlement 

Artikel 1: Begripsbepalingen (TK) 

LL 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Europese Parlement: de vergadering bestaande uit de verte
genwoordigers van de volkeren van de in de Europese Gemeen
schappen verenigde staten; 
2. Liberaal-Democratische Fractie: de als zodanig gezamenlijk 
in het Europese Parlement optredende leden die het verkie
zingsprogramma van de Federatie van Liberale en Democrati
sche Partijen van de Euro'pese Gemeenschap (ELD) onderschrij
ven; 
3. VVD-fractieleden: de in het Europese Parlement optreden-. 
de leden van de VVD die lid zijn van de Liberaal-Democratische 
Fractie; 
4. Eerste-Kamerfractie: de als zodanig gezamenlijk in de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal optredende leden van de VVD; 
5. Tweede Kamer: de Tweede Kamer de Staten-Generaal; 
6. Tweede-Kamerfractie: de als zodanig gezamenlijk in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal optredende leden van de 
VVD; 
7. hoofdbestuur: het hoofdbestuur van de VVD als vermeld in 
artikel 23.1 van de statuten; I 
8. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de VVD als ver
meld in artikel 23.2 van de statuten; 
9. verkiezingsraad: het in artikel 9 omschreven orgaan; 
10. niet-verkiesbare plaats: een plaats op de kandidatenlijst die 
naar het oordeel van het hoofdbestuur praktisch geen kans biedt 
op verkiezing, hetzij rechtstreeks, hetzij door stemoverdracht, 
hetzij door plaatsvervanging; 
11. technisch advies: het door het hoofdbestuur ingevolge arti
kel 6 vastgestelde advies over de technische-inrichting van de 
kandidatenlijst. 

1.2. 
Voor het overige gelden de begripsbepalingen als omschreven in 
artikel 2 van de statuten. 

Artikel 2: Afdelingen in het buitenland (EK) 

Voor zover afdelingen buiten Nederland zijn gelegen, worden zij 
ingevolge besluit van het hoofdbestuur voor de toepassing van 
dit reglement ingedeeld bij een kamercentrale en komen aan de 
betrokken afdelingen bij de toepassing van dit reglement dezelf
de rechten toe als aan de afdelingen die ingevolge artikel14 van 
de statuten tot die centrale behoren. 

Artikel 3: Zittende leden (EK) 

3.1. 
Vóór 1 september voorafgaande~ aan het jaar waarin periodieke 
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verkiezingen van leden van het Europese Parlement zullen 
plaatsvinden, vraagt het hoofdbestuur van de VVD-fractieleden 
binnen drie weken schriftelijk te berichten of zij bereid zijn een 
kandidatuur in overweging te nemen. 
3.2. 
Vóór 1 oktober geeft het hoofdbestuur aan de secretarissen van 
de kamercentrales en afdelingen kennis van de antwoorden die 
het op de in artikel3.1 omschreven vraag heeft ontvangen. 

Artikel 4: Aankondiging kandidaatstellingsprocedure (EK) 

4.1. 
Vóór 8 september geeft het hoofdbestuur door een publikatie in 
het partij-orgaan aan de leden kennis van hun bevoegdheid ge
durende een termijn van ten minste drie weken na de dag van 
deze kennisgeving aan het bestuur van hun afdelingen namen te 
noemen van personen die zij wensen voor te dragen als voorlopi
ge kandidaten. 
4.2. 
Tegelijkertijd publiceert het hoofdbestuur de hoofdlijnen van de 
kandidaatstellingsprocedure en de in overeenstemming met de 
navolgende artikelen vastgestelde termijnen en tijdstippen. 

Artikel 5: Voordracht van voorlopige kandidaten (EK) 

5.1. 
Het bestuur van elke afdeling roept na de in artike14.1 vermelde 
kennisgeving een ledenvergadering bijeen tegen een tijdstip 
uiterlijk drie weken na het einde van de in artikel4.1 vermelde 
termijn. 
5.2. 
Na te hebben kennisgenomen van de ingevolge artikel3.1 gege
ven antwoorden en van de namen die ingevolge artike14.1 aan 
het bestuur van de afdeling zijn genoemd, besluit deze ledenver
gadering welke voorlopige kandidaten zij wenst voor te dragen; 
de ledenvergadering kan als voorlopige kandidaten ook perso
nen voordragen die niet tevoren aan het bestuur van de afdeling 
zijn genoemd. 
5.3. 
Als voorlopige kandidaten kunnen alleen leden van de VVD 
worden voorgedragen. 
5.4. 
Deze ledenvergadering benoemt tevens de afgevaardigden naar 
de ingevolge artikel 7.1 te houden centralevergadering en hun 
plaatsvervangers. 
5.5. 
Uiterlijk vier weken na het einde van de in artikel 4.1 bedoelde 
termijn brengt het bestuur van elke afdeling de namen van de 
door de ledenvergadering overeenkomstig artikel 5.2 voorge
dragen voorlopige kandidaten ter kennis van het hoofdbestuur, 
met gebruikmaking en door volledige invulling van formulieren 
volgens een door het hoofdbestuur vast te stellen model; elk for
mulier behoort te zijn ondertekend door de voorzitter of de se
cretaris van de afdeling alsmede, indien de voorlopige kandidaat 
geen VVD-fractielid is, dpor de voorlopige kandidaat zelf, die te
vens kan verklaren slechts voor een niet-verkiesbare plaats in 
aanmerking te willen komen en geen benoeming te zullen aan
vaarden behoudens in geval van plaatsvervanging. 
5.6. 
Ook het hoofdbestuur is, met inachtneming van artikel 5.3, be
voegd voorlopige kandidaten voor te dragen. 

Artikel 6: Groslijst en technisch advies (EK) 
' 

6.1. 
Uiterlijk vijf weken na het einde van de in artike14.1 bedoelde 
termijn stelt het hoofdbestuur een groslijst van voorlopige kandi
daten samen, welke groslijst afzonderlijk bevat: 
1. een alfabetische opgave van de namen met adres, geboorte
jaar en beroep, alsmede in de VVD en in vertegenwoordigende 
lichamen beklede functies, van hen die als voorlopige kandida
ten zijn voorgedragen en die zich bereid hebben verklaard een 
kandidatuur voor een verkiesbare plaats in overweging te ne
men; 



2. een alfabetische opgave van de namen met adres, geboorte
jaar en beroep van hen die als voorlopige kandidaten zijn voor
gedragen en die hebben verklaard slechts voor een niet-verkies
bare plaats in aanmerking te willen komen en geen benoeming te 
zullen aanvaarden behoudens in geval van plaatsvervanging .. 
6.2. 
Voor een kandidatuur kunnen slechts zij in aanmerking worden 
gebracht die in de groslijst zijn vermeld, tenzij het bepaalde in ar
tikel 8.1 onder 3 toepassing vindt. 
6.3.(TK) 
Tevens stelt het hoofdbestuur een technisch advies vast, dat ten 
minste inhoudt: 
1. het aantal in de kieskring te stellen kandidaten; 
2. het aantal op de lijst te plaatsen kandidaten die zich bereid 
hebben verklaard een kandidatuur voor een verkiesbare plaats 
in overweging te nemen; 
3. de aantallen voorlopige kandidaten die de centralevergade
ringen van de kamercentrales ten hoogste mogen plaatsen op de 
door hen samen te stellen advieslijsten als bedoeld in artikel 7 .3; 
4. mogelijke verbinding van de in te dienen kandidatenlijst met 
door één of meer andere politieke partijen of groeperingen in te 
dienen lijsten tot een lijstencombinatie als bedoeld in artikel H 
11 van de kieswet. 
6.4.(EK) 
Het hoofdbestuur zendt de groslijst en het technisch advies bin
nen een week na vaststelling aan de secretarissen van de kamer
centrales en publiceert deze in de eerstvolgende uitgave van het 
partij-orgaan. 

Artikel 7: Advieslijsten kamercentrales (EK) 

7.1. 
Het bestuur van elke kamercentrale roept een centralevergade
ring bijeen tegen een tijdstip uiterlijk drie weken na de publika
tie van de groslijst en het technisch advies in het partij-orgaan; in 
deze oproeping moet worden verwezen naar de uitgave van het 
partij-orgaan waarin de in artikel 6.4 vermelde publikatie is of 
zal worden opgenomen. 
7.2. 
Na ontvangst van de groslijst kan het bestuur van de kamercen
trale een bestuursadvies opstellen met betrekking tot het tech
nisch advies van het hoofdbestuur en tot de door de centralever
gadering overeenkomstig artikel 7.3 samen te stellen advieslijst, 
welk bestuursadvies het bestuur zo spoedig mogelijk doet toeko
men aan de besturen van de afdelingen die tot de kamercentrale 
behoren. 
7.3. 
De centralevergadering van elke kamercentrale beraadslaagt 
en besluit eerst over het technisch advies en stelt vervolgens uit 
de groslijst een advieslijst samen, die in volgorde van voorkeur 
de namen bevat van de voorlopige kandidaten die de centrale
vergadering in aanmerking wenst te doen komen voor een 
plaats op de kandidatenlijst, zulks met ten hoogste het aantal na
men en eventueel overeenkomstig het schema dat het hoofdbe
stuur blijkens het technisch advies heeft voorgesteld. 
7.4. 
Deze advieslijst wordt samengesteld uitsluitend door over elke 
plaats, achtereenvolgens van de eerste tot en met de laatste, te 
besluiten overeenkomstig artikel76 en de overige artikelen van 
Hoofdstuk XIV van het huishoudelijk reglement en, zo het be
stuur van de kamercentrale een bestuursadvies heeft uitge
bracht, aan de hand van dit advies. 
7.5. . 
Indien de centralevergadering de advieslijst samenstelt aan de 
hand van een bestuursadvies kan de centralevergadering tel
kens wanneer zij een andere voorlopige kandidaat heeft gesteld 
dan het bestuur heeft geadviseerd, besluiten dat de oorspronke
lijk voor die plaats door het bestuur geadviseerde voorlopige 
kandidaat en de voorlopige kandidaten die in het bestuursadvies 
op deze voorlopige kandidaat volgen, in het bestuursadvies één 
plaats naar beneden opschuiven; daarna worden de beraadsla
gingen en de stemmingen met inachtneming van het hiervoor be
doelde besluit hervat, te beginnen met de plaats die volgt op de 

plaats waarvoor de centralevergadering een andere voorlopige 
kandidaat heeft gesteld dan het bestuur had geadviseerd. 
7.6. 
De centralevergadering kan de samenstelling van de advieslijst 
voor wat de niet-verkiesbare plaatsen betreft delegeren aan het 
bestuur. 
7.7.(TK) 
De centralevergadering benoemt tevens de afgevaardigden 
naar de verkiezingsraad en hun plaatsvervangers. 
7.8.(EK) 
De besturen van de kamercentrales zenden de advieslijsten, de 
besluiten over het technisch advies en de namen en adressen van 
de ingevolge artikel 7. 7 benoemde afgevaardigden en hun 
plaatsvervangers binnen twee dagen na de centralevergadering 
aan het hoofdbestuur. 

Artikel 8: Ontwerp van het hoofdbestuur (EK) 

8.1. 
Het hoofdbestuur maakt uiterlijk zeven weken voor de dag van 
de kandidaatstelling van leden van het Europese Parlement aan 
de hand van de ingekomen advieslijsten van de kamercentrales 
op: 
1. een overzicht van de door de centralevergaderingen van de 
kamercentrales samengestelde advieslijsten, waarbij ten minste 
van de kandidaten die door meer dan vijf kamercentrales zijn 
voorgedragen, tevens de rangorde wordt aangegeven die hun in 
elke kamercentrale is toegekend alsmede de uit alle lijsten bere
kende gewogen gemiddelde rangorde; bij de berekening van dit 
gewogen gemiddelde worden de aantallen afgevaardigden in 
aanmerking genomen waardoor de kamercentrales krachtens 
het bepaalde in artikel9.2 onder 2 in de verkiezingsraad verte
genwoordigd mogen zijn; 
2. een nader technisch advies; 
3. een ontwerp van de in te dienen kandidatenlijst, waarbij het 
hoofdbestuur in bijzondere gevallen in dit ontwerp namen kan 
opnemen van leden van de VVD die niet in de groslijst zijn ver
meld. 
8.2. 
Het hoofdbestuur zendt de in artikel8.1 vermelde stukken uiter
lijk zeven weken voor de dag van de kandidaatstelling van leden 
van het Europese Parlement toe aan: 
1. De VVD-fractieleden, voor zover deze zich bereid hebben 
verklaard een kandidatuur in overweging te nemen; 
2. de secretarissen van de kamercèntrales; 
3. de leden van de verkiezingsraad en hun plaatsvervangers. 
8.3. 
De VVD-fractieleden kunnen, voor zover zij zich bereid hebben 
verklaard een kandidatuur voor een verkiesbare plaats in over
weging te nemen, binnen één week na ontvangst van de in arti
kel 8.1 vermelde stukken aan het hoofdbestuur mededelen dat 
zij in de verkiezingsraad het woord wensen te voeren. 
8.4. 
De besturen van de kamercentrales kunnen binnen één week na 
ontvangst van in artikel 8.1 vermelde stukken opmerkingen 
over deze stukken aan het hoofdbestuur doen toekomen; het 
hoofdbestuur zendt deze opmerkingen onverwijld toe aan de in 
artikel 8.2 onder 3 vermelde personen. 

Artikel 9: Verkiezingsraad (TK) 

9.1. (EK) 
Ten minste twee en ten hoogste vier weken na de verzending van 
de in artikel 8.1 vermelde stukken komt de verkiezingsraad bij
een. 
9.2.(TK) 
Deze raad bestaat met inachtneming van artikel 11 uit: 
1. de leden van de partijraad met uitzondering van de in artikel 
50.1 onder 6 van het huishoudelijk reglement bedoelde leden; 
2. de ingevolge artikel 7. 7 door de centralevergaderingen van 
de kamercentrales benoemde afgevaardigden of hun plaatsver
vangers, waarbij elke kamercentrale één afgeva~rdigde be
noemt voor elke keer dat het aantal stemmen dat bij de laatstge-
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houden verkiezing van de Tweede Kamer in haar kieskring op de 
VVD is uitgebracht, deelbaar is door één procent van het totaal 
aantal stemmen dat bij de laatstgehouden verkiezing van de 
Tweede Kamer op de VVD is uitgebracht, waarbij de uitkomst 
naar boven wordt afgerond tot een geheel getal. 
9.3. 
Een afgevaardigde van een kamercentrale kan zich in geval van 
verhindering voor de gehele duur van de vergadering van de 
verkiezingsraad doen vervangen door een ingevolge artikel 7. 7 
benoemde plaatsvervanger; gedurende de vergadering van de 
verkiezingsraad is plaatsvervanging niet meer mogelijk. 
9.4. 
Het hoofdbestuur nodigt degene(n) die na de voorafgaande ver
kiezing van leden van het Europese Parlement voorzitter van de 
Liberaal-Democratische Fractie is (zijn) geweest, voor de in arti
kel 9.1 vermelde vergadering uit ten einde inlichtingen te ver
strekken. 
9.5. 
Voorzitter van de verkiezingsraad is de voorzitter van de VVD of 
degene die hem vervangt; secretaris van de verkiezingsraad is 
de algemeen secretaris of degene die hem vervangt. 
9.6. 
Tot de verkiezingsraad worden eerst de VVD-fractieleden die 
de in artikel8.3 vermelde mededeling hebben gedaan, ieder af
zonderlijk toegelaten en in de gelegenheid gesteld het woord te 
voeren en die inlichtingen te geven waar de vergadering om 
vraagt; telkens nadat dat is geschied, verlaat het betrokken 
VVD-fractielid de vergadering. 
9.7. 
De verkiezingsraad beraadslaagt en besluit vervolgens over de 
technische inrichting van de in te dienen kandidatenlijst. 
9.8. 
Daarna stelt de verkiezingsraad aan de hand van het van het 
hoofdbestuur ontvangen ontwerp uit de groslijst naar volgorde 
van voorkeur de in de kieskring in te dienen kandidatenlijst defi
nitief vast. 
9.9. 
Deze lijst wordt samengesteld uitsluitend door over elke plaats, 
achtereenvolgens van de eerste tot en met de laatste, te beslui
ten overeenkomstig artikel 76 en de overige artikelen van 
Hoofdstuk XIV van het huishoudelijk reglement. 
9.10. 
De verkiezingsraad kan telkens wanneer hij een andere kandi
daat heeft gesteld dan het hoofdbestuur in zijn ontwerp heeft op
genomen, besluiten dat de oorspronkelijk voor die plaats door 
het hoofdbestuur voorgestelde voorlopige kandidaat en de voor
lopige kandidaten die in dat ontwerp op deze voorlopige kandi
daat volgen, in het ontwerp één plaats naar beneden opschui
ven; daarna worden de beraadslagingen en de stemmingen met 
inachtneming van het hiervoor bedoelde besluit hervat, te begin
nen met de plaats die volgt op de plaats waarvoor de verkie
zingsraad een andere kandidaat heeft gesteld dan het hoofdbe
stuur in zijn ontwerp had vermeld. 
9.11. 
De verkiezingsraad kan, na overeenkomstig artikel 9.9 te heb
ben besloten over het in het technisch advies vermelde aantal 
verkiesbare plaatsen, de beslissing over de niet-verkiesbare 
plaatsen delegeren aan het hoofdbestuur; het technisch advies 
kan de bepaling bevatten dat voor deze plaatsen leden van de 
VVD kandidaat gesteld kunnen worden die niet in de groslijst 
zijn vermeld. 
9.12. 
Elk aanwezig lid van de verkiezingsraad heeft stemrecht en 
brengt niet meer dan één stem uit; dit stemrecht is persoonlijk en 
niet overdraagbaar. 

Artikel 10: Schriftelijke bereidverklaringen (TK) 

10.1. 
Het hoofdbestuur vraagt aan ieder die door de verkiezingsraad 
kandidaat is gesteld een schriftelijke verklaring dat hij bereid is 
de hem toegekende plaats te aanvaarden. 
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10.2. 
Het hoofdbestuur kan namen van kandidaten die deze verkla
ring niet binnen een door het hoofdbestuur te stellen termijn van 
ten minste één week ondertekend hebben ingezonden, van de 
kandidatenlijst schrappen. 
10.3. 
Indien het hoofdbestuur van oordeel is dat na een schrapping als 
bedoeld in artikel10.2 of na het uitvallen van een kandidaat om 
een andere reden kan worden volstaan met opschuiving van de 
kandidaten, is het hoofdbestuur bevoegd de kandidatenlijst al
dus te herzien. 
10.4. 
Indien het hoofdbestuur in een in artikel! 0.3 vermeld geval van 
oordeel is dat niet kan worden volstaan met opschuiving van de 
kandidaten, doet het onverwijld een voorstel tot verandering 
van de kandidatenlijst aan de verkiezingsraad, die dan de be
voegdheid heeft de kandidatenlijst te herzien. 

Artikelll: Uitsluiting van deelneming (TK) 

11.1. 
Degenen die zich overeenkomstig de bepalingen van dit regle
ment bereid hebben verklaard een kandidatuur voor het Euro
pese Parlement in overweging te nemen, zijn van elke deelne
ming aan de voorbereiding van de kandidaatstelling uitgesloten 
met ingang van de dag van dagtekening van hun bereidverkla
ring ingevolge artikel 3.1 onderscheidenlijk artikel 5.5 dan wel 
met ingang van de voordracht ingevolge artikel 5.6. 
11.2. 
Van de in artikel 11.1 vervatte uitsluiting zijn uitgezonderd: 
1. de voorzitter van de VVD of degene die hem vervangt; 
2. de voorzitters van de Tweede- en Eerste-Karherfractie of zij 
die hen vervangen, zulks echter uitsluitend in vergaderingen van 
het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur, de verkiezingsraad en in 
de döor het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur bijeengeroe
pen bijeenkomsten; 
3. degenen die hun bereidverklaring een kandidatuur in over
weging te nemen schriftelijk hebben ingetrokken, of schriftelijk 
hebben verklaard alleen een niet-verkiesbare plaats in overwe
ging te nemen. 

Artike112: Inlevering kandidatenlijst (TK) 

12.1. 
Het hoofdbestuur is belast met het verzamelen van de in artikel 
G 12 van de Kieswet en de in artikel14.1 van de Wet Europese 
Verkiezingen voorgeschreven verklaringen van bewilliging. 
12.2. 
Het hoofdbestuur draagt zorg: 
1. voor ondertekening van de lijst door ten minste dertig kie
zers, die binnen de kieskring kiesgerechtigd zijn voor de verkie
zing van leden van het Europese Parlement, waarbij het de be
trokken ondertekenaars vraagt of zij geen andere kandidaten
lijst(en) hebben ondertekend en niet zullen ondertekenen; 
2. voor de inlevering op de dag van de kandidaatstelling *) van 
de vastgestelde kandidatenlijst, op de in artikel G 5.1 van de 
Kieswet voorgeschreven wijze. 
12.3. 
Het hoofdbestuur draagt tijdig zorg voor de verbinding van de 
ingeleverde kandidatenlijst, indien daartoe besloten is, tot één 
lijstencombinatie als bedoeld in artikel H 11.2 van de Kieswet. 

Conform de richtlijnen ter zake aanvaard door de 30ste jaarlijkse algemene verga
dering (49ste algemene vergadering) van 20 en 21 mei 1977, voor de eerste maal 
nader uitgewerkt door het hoofdbestuur op 10 juni 1978, en wederom uitgewerkt 
en vastgesteld door het hoofdbestuur op 16 november 1982, op basis van de thans 
vigerende reglementen voor de kandidaatstelling voor leden van de Eerste en 
Tweede Kamer. 
Ten slotte definitief vastgesteld door de partijraad van 26 februari 1983. 

•) In geval van verkiezing is de dag van de kandidaatstelling de drieënveertigste 
dag voor de dag van de stemming, die voor Nederland is vastgesteld op de donder
dag van de in artikel 9 van de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de 
leden van het Europese Parlement van 20 september 1976 genoemde periode, die 
voor alle lid-staten aanvangt op donderdagochtend en afloopt op de daaropvol
gende zondag. 



Toelichting: 

De 30ste jaarlijkse algemene vergadering van 20 en 21 mei 
1977 aanvaardde een door het hoofdbestuur gedaan voorstel 
(overigens niet in de beschrijvingsbrief voor die vergadering op
genomen) om aan het hoofdbestuur te delegeren het toepassen 
van artikelen uit zowel het toen vigerende reglement op de kan
didaatstelling voor leden van de Eerste Kamer (EK) als dat voor 
leden van de Tweede Kamer (TK). 
Nadat het hoofdbestuur in zijn vergadering van 10 juni 1978 de 
tijdstippen van de procedurele handelingen had vastgesteld, 
werd ook aangegeven welke artikelen uit deze beide reglemen
ten van toepassing werden verklaard voor de eerste kandidaat
stelling ten behoeve van Europese verkiezingen. Eerst toen was 
in Europees verband vastgesteld dat deze verkiezingen in 1979 
zouden plaatsvinden. Inmiddels was een speciaal ontwerp van 
wet bij de Staten-Generaal ingediend en behandeld, dat op 22 
december 1978 door de Koningin en de betrokken ministers 
werd ondertekend. Deze "Wet Europese Verkiezingen" gaat uit 
van toepassing van de meeste artikelen terzake uit de Kieswet 
met voorts enige bijzonderheden, alleen van toepassing bij Euro
pese verkiezingen. De Nederlandse wetgeving baseert zich 
daarbij op de op 20 september 1976 te Brussel tot stand geko
men "Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de le
den van het Europese Parlement". 
Eén der belangrijkste gegevens daarbij is dat vooreerst wordt 
uitgegaan van de nationale kiesstelsel, dus voor Nederland het 
systeem van evenredige vertegenwoordiging, in afwachting van 
de komst van een algemene Europese Kieswet. Afwijking van de 
regel is dat Nederland als één kieskring functioneert. 
De verwachting is thans (november 1982) dat ook bij de verkie
zingen in 1984 de nationale kiesstelsels nog zullen moeten wor
den toegepast. 
Uitgaande van deze verwachting kan derhalve geconcludeerd 
worden dat het reglement, door de VVD toe te passen, nauwe
lijks een ander kan zijn dan het reglement dat in 1979 heeft ge
golden. 
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 23 augustus 
1982 derhalve besloten om aan de 65ste algemene vergadering 
van 10 en 11 december 1982 mandaat te vragen het concept 
"Voorlopig reglement op de kandidaatstelling voor leden van 
het Europese Parlement'' ter goedkeuring voor te leggen aan de 
partijraad van 26 februari 1983. 
Het hoofdbestuur pleit voor vaststelling van dit reglement door 
de partijraad omdat èn de reglementen Eerste en Tweede Ka
mer worden herzien (commissie-Den Ouden) èn omdat nog 
steeds geen sprake is van één Europese Kieswet. 
Als genoemde situaties tot een einde zijn gekomen, dan zal de al
gemene vergadering het definitieve reglement dienen vast te 
stellen. Het hoofdbestuur verwacht dat dit niet eerder dan in 
1985 zal zijn. 
Het voorliggende concept-voorlopig reglement is gebaseerd op 
de thans vigerende reglementen op de kandidaatstelling voor le
den van Eerste en Tweede Kamer. Nieuw is alleen de positie van 
de voorzitter van de Liberaal-Democratische Fractie, die in arti
kel 9.4 wordt· geïntroduceerd. Als inlichtingen met betrekking 
tot kwaliteiten, verscheidenheid van disciplines e.d. moeten 
worden gegeven, lijkt hij de onontkoombare functionaris. In de 
huidige situatie zou dat dus de heer Bangemann zijn. Een lijst
aanvoerder lijkt minder in aanmerking te komen omdat hem im
mers geen status in enig reglement van de VVD wordt toege
kend. Hij is dus ook nimmer een primus inter pares geweest. Te
vens zou het Europese, boven-nationale element met deze re
dactie van het betrokken artikel gestalte kunnen krijgen. Na 
"vijf jaar" toch een noodzaak en wellicht mede een stimulans 
voor de Europese zaak, waar het bij deze verkiezingen toch uit
eindelijk om moet gaan. 

Het hoofdbestuur van de VVD: 
J. Kamminga, voorzitter. 
W. J. A. van den Berg, algemeen secretaris. 

16 november 1982. 

B 
De volgende amendementen c.q. moties op de beschrijvings
brief (de nota's I en II) zijn door de ledenvergaderingen van de af
delingen, de centralevergaderingen van de centrales en de ver
gaderingen van de commissies en bijzondere groepen ingediend: 

Nota I 
MOTIES ALGEMEEN 

1 Motie: afdeling Haren 

Tekst: 
De leden van de afdeling Haren in vergadering bijeen op 8 no
vember '82 spreken uit, dat in een beginselwet t.a.v. de rechten 
van de patiënt niet alleen de rechten, doch ook de plichten van 
zowel de patiënt als van de hulpverlener duidelijk worden om
schreven. 
Daar patiëntenrechten verbonden zijn met rechten van de hulp
verlener en evenzo met plichten van beiden, spreken zij uit dat 
een eventuele wetsformule dienaangaande deze aspecten in 
zich moet dragen. 
Gezien de nota, welke thans ter discussie wordt gesteld, spreken 
zij uit dat een éénzijdige belichting niet ten goede komt aan de 
gezondheidszorg in het algemeen. 
En gaat over tot de orde van de dag. 

2 Motie: afdeling 's-Gravenzande 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Teneinde te voorkomen dat bij een te zeer op de patiënt gericht 
beleid frustraties ontstaan in de praktische werksituaties der ge
zondheidszorg, dient er voor gezorgd te worden dat de positie 
van de hulpverlener in gelijke mate bij de discussie betrokken 
wordt. 
Met name valt daarbij te denken aan de consequenties t.a.v. 
rechtspositie en verantwoordelijkheden over en weer. 

3 Motie:-afdeling Westvoorne 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, bijeen op 10 j 11 decem
ber 1982, is van mening dat een adequate hulpverlening op het 
gebied van de Gezondheidszorg goeddeels stoelt op het vertrou
wen van de patiënt/cliënt in zijn/haar hulpverlener(s) en ver
zoekt het hoofdbestuur een stelling van die strekking op te ne
men in Stellingennota I. 

4 Motie: afdeling Westvoorne 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, bijeen op 10/11 decem
ber 1982, is van mening dat in de Stellingennota I ook de plich
ten van de patiënt dienen te worden opgenomen en verzoekt het 
hoofdbestuur de Commissie Volksgezondheid van de VVD hier
toe opdracht te geven. 

5 Motie: afdeling Emmen 

Toe voeging van nieuwe tekst: 
De VVD afdeling Emmen, op 1 november 1982 in vergadering 
bijeen: Overwegende, dat in de stellingen bij de nota patiënten
beleid geen aandacht wordt besteed aan het zelfsbeschikkings
recht van de patiënt, waar het betreft de euthanasie (passief of 
actief). 
Spreekt uit, dat alsnog een uitspraak over dit recht wordt opge
nomen in de zin van: 
- De patiënt dient het recht te hebben om over zijn eigen leven 
te beschikken, eventueel met behulp van anderen, indien zijn lij
den onduldbaar wordt. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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6 Motie: afdeling Rijswijk 
Tekst: Motie 1. 

De ledenvergadering van de afdeling Rijswijk is van oordeel dat 
de "Grondrechten van de patiënt" beter geregeld kunnen wor
den in de thans reeds in voorbereiding zijnde wijzigingen van de 
Medische Tuchtwet dan hiervoor geheel nieuwe wettelijke rege
lingen te ontwerpen. 

7 Motie: afdeling Rijswijk 

Tekst: Motie 2. 
"Bij het vaststellen van nationale wet- of regelgeving op het ter
rein van de rechten van de patiënt dient zoveel mogelijk uit te 
worden gegaan van reeds internationaal bestaande bepalingen 
op dit gebied zoals de Eur. Conv. van de Rechten van de Mens in
zake krankzinnigverklaring bijv. de eis van de contra-expertise. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 1 

8 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering. 
Tekst wijzigen in: 
Rechten van de patiënt moeten wettelijk worden geregeld, bij 
voorkeur als onderdeel van bestaande of toekomstige wetge
ving. Nader geformuleerd en vastgesteld moeten worden: 
A. Het toestemmingsprincipe. Opgemerkt wordt dat de toe
stemmingsprocedure wel zo ruim van opzet moet zijn dat behan
deling zonder toestemming in geval van calamiteiten mogelijk 
blijft. 
B. Het recht op informatie; het recht op inzage en correctie van 
eigen gegevens. 
C. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Opgemerkt wordt dat functies van landelijke en regionale ziek
teregistraties niet bij voorbaat ingeperkt mogen worden om al
dus een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 
garanderen. Bij de afweging van het voordeel tegen het nadeel 
zullen patiëntenorganisaties moeten worden gehoord. 
D. Het klachtrecht. De klachtenbehandeling moet voor de kla
ger overzichtelijker worden en de mogelijkheden tot het doen 
van beklag moeten worden verruimd. 
E. Het recht op vrije keuze van hulpverleners, instelling van ge
zondheidszorg en verzekeringsinstantie. 

Toevoegen als lid F. 
Recht op betaalde "Second opinions", waarbij de patiënt gege
vens van onderzoeken e.d. met zich mee kan nemen. 

Toelichting: 
A. Uit de reeds bestaande grondrechten die gelden voor een ie
der vloeien de rechten waarop de zieke mens aanspraken kan 
maken voort. 
B. Een beginselwet waarin de rechten van de patiënt zijn vast
gelegd leidt o.i. snel tot overregulering. Aan aanpassing van de 
bestaande (c.q. toekomstige wetgeving) geven wij i.c. de voor
keur. 
C. De voorgestane herstructurering van de gezondheidszorg en 
de daaruit voortvloeiende nieuwe en aangepaste wetten bieden 
o.i. voldoende ruimte om de rechten van de patiënt te reguleren. 

9 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
"Aangezien de burger verantwoordelijk is voor zijn eigen ge
zondheid, dienen de grondrechten van patiënten wettelijk gere
geld te worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan bijvoor
beeld: 
la - Het toestemmingprincipe dient duidelijk te worden gefor
muleerd en vastgelegd. 
1 b- Het recht op informatie aan de patiënt dient te worden vast
gelegd. 
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lc ·De patiënt dient waarborgen te hebben voor zijn persoonJij. 
ke levenssfeer. 
ld- De klachtenbescherming dient voor de klager duidelijker ge· 
structureerd te worden. 
le- Voor het recht op vrije keuze van hulpverleners, instellingen 
van gezondheidszorg en verzekeringsinstanties dienen betere 
waarborgen voor patiënten geschapen te worden." 

Toelichting:. 
Algemeen: in de voorgestelde tekst missen wij het Liberale uit
gangspunt: "De burger is verantwoordelijk voor zijn eigen ge
zondheid". 
Bij lb: de voorgestelde tekst is te negatief geformuleerd. 
Bij lc: hier is sprake van onduidelijk Nederlands. 
Bij·l d: de voorgestelde tekst geeft niet duidelijk aan dat spoedig 
iets ondernomen dient te worden. 
Bij le: de voorgestelde tekst is niet concreet en te onduidelijk. 

10 Amendement: afdeling Texel 

Verandering: 
1. de grondrechten van de patiënt t.a.v. zijn individuele mens
zijn dienen in wettelijke regels te worden vastgelegd. 

Toelichting: 
Onze afdeling gaat er van uit dat vooral de mens benadrukt 
moet worden. (Achter de patiënt zit altijd een mens.) 

Stelling la 

11 Amendement: afdeling Hoorn 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De hulpverlener mag dan en slechts dan afwijken van artikel21 
van de Wet van 1878 inzake bevoegdheid van arts, tandarts, 
apotheker, vroedvrouw en apothekers bediende, na schriftelijke 
toestemming van de patiënt. 

Toelichting: 

Ten eerste dient patiënt veel beter op de hoogte te worden ge
bracht betreffende het artikel 21 (beroepsgeheim). 
Ten tweede om te voorkomen dat hulpverlener slordig met zijn 
beroepsgeheim omspringt t.a.v. collega's. Zie ook verslag van 
prof. Leenen, lid van de privacy-commissie van de gezondheids
raad, in het blad KLIK van aprill979, blz. 8-9. 

12 Amendement: oe Rijswijk 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Achter het woord "toestemmingsprincipe" toevoegen de woor
den: "Inzake het overdragen van gegevens aan derden, opname 
in ziekenhuis, operatief ingrijpen, e.d.". 

13 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Verandering: 
De volgorde van la en lb omwisselen. 

Toelichting: 
lb is gevolg van la. 

14 Amendement: afdeling Texel 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
la. Het toestemmingsprincipe dient duidelijk te worden gefor
muleerd en vastgelegd. Wel dient dit recht slechts te gelden voor 
zover deze patiënt in staat wordt geacht, na ontvangen informa
tie in vrijheid zijn "gerichte" toestemming te geven. 

Stelling lb 

15 Amendement: afdeling Hoorn 
Te.kst: 

Dat elk verslag van een specialist, ziekenhuis enz. voor de huis
arts van te voren met patiënt besproken dient te zijn. 



Toelichting: 
De objectieve gegevens liggen in principe altijd vast, van belang 
is meer de subjectieve indruk van de hulpverlener, die vaak heel 
anders is dan wat de patiënt vindt. 

16 Amendement: afdeling Groenlo 

Verandering/schrapping van één of meer woorden/toevoeging 
van tekst: 
Het recht op informatie van de patiënt bestaat, de uitoefening 
van dat recht dient de patiënt niet te worden opgedrongen, de 
verstrekking van de informatie dient gekanaliseerd en met 
inachtneming van de inherente beperkingen te geschieden. 

Toelichting: 
"Het is in beginsel de plicht van een arts zijn patiënt zorgvuldig 
in te lichten(); aan die plicht zijn in de praktijk grenzen gesteld, 
enerzijds bepaald door het verstandelijk en psychisch vermogen 
van de patiënt dergelijke medeclelingen te verwerken ... ()" 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 78/1, pag. 28. 

De overdracht van informatie met inachtneming van de inheren
te beperkingen is dermate ingebakken in de relatie tussen pa
tiënt en behandelend medicus, dat wettelijke regelingen terzake 
zeer waarschijnlijk alleen maar zullen leiden tot verslechtering 
van de bestaande situatie, zoals zich dit fenomeen reeds enkele 
malen heeft voorgedaan. 

17 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Verandering: 

"De patiënt dient recht op volledige informatie en inzage te krij
gen." 

18 Amendement: afdeling Leudal 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Het is een grondrecht van patiënten, dat iedere hem of haar be
handelende arts inzage geeft en informatie verstrekt, alsmede 
uitleg geeft over zijn of haar· medische gegevens, behoudens uit
zonderingen, welke de wet hieraan stelt. 

Toelichting: 
De discussienota geeft weer, dat de werkgroep zich in dit probleem 
verdiept heeft, zodoende kan best een duidelijker en positiever 
stelling opgenomen worden. 

19 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Het recht op informatie (zo ook het inzagerecht) moet voor de 
patiënt voldoende bepaald en gewaarborgd worden. 

20 Amendement: afdeling Groningen 

Verandering: 
Het recht op informatie dient wettelijk geregeld te worden. 

Toelichting: 
Formulering aangepast aan la, lc, ld inzagerecht opgenomen 
in nieuw artikel lf. 

21 Amendement: afdeling Hilversum 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
en dient beter geregeld te worden. 

Toelichting: 
Positiever stellen van de stelling in plaats van negatieve conclu
sie. 

22 Amendement: afdeling Texel 

Verandering, toevoeging: 
1 b. Het recht op informatie (zo ook het inzagerecht) is voor de 
patiënt thans onvoldoende wettelijk bepaald. 

Toelichting: 
Onze afdeling geeft in overweging, voor een nadere bepaling 
van dit recht, van de min of meer wettelijke regels kennis te ne
men zoals die vastgelegd zijn in: Besluit en rapport, inzake ge
neeskundige vérklaring enz., herziende uitgave 1982 van de 
K.N.M.G. 

22a Amendement: afdeling Domburg 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Wettelijk dient te worden vastgesteld dat alle medische gege
vens van een patiënt op zijn verzoek ter beschikking moeten 
worden gesteld van een door de patiënt aan te wijzen genees
heer. 

Toelichting: 
Bij verandering van geneesheer door verhuizing etc. gaan veel 
medische gegevens verloren, omdat deze niet ter beschikking 
worden gesteld van de nieuwe geneesheer. Vaak moeten dan 
onderzoeken opnieuw worden gedaan en recente foto's etc. 
moeten opnieuw worden genomen. 

Stelling lc 
23 .,.Amendement: kc 's-Gravenhage 

Verandering: 
"De patiënt dient op de hoogte gesteld te worden van mogelijke 
inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer, en waarborgen te 
hebben voor de bescherming daarvoor." 

24 Amendement: afdeling Middelburg 

Verandering: 
De patiënt heeft het recht op de hoogte te zijn van de waarbor
gen met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke le
venssfeer. 

Toelichting: 
In oorspronkelijke tekst is na het woord "weten" waarschijnlijk 
wat weggevallen. 
Bovenstaande tekst verduidelijkt wat er beoogd wordt. 

25 Amendement: afdeling Hoorn 

Toe voeging van nieuwe tekst: 
In het bijzonder voor de persoonlijke werkaantekeningen van de 
hulpverlener die alleen met schriftelijke toestemming van de pa
tiënt naar een andere arts gestuurd kan worden. 

Toelichting: 
Juist deze persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverle
ner, die uiteraard subjectief zijn, kunnen een patiënt wel eens 
ongewild de das omdoen. 

26 Amendement: afdeling Westvoorne 

Schrapping van één of meer woorden: 
Eerste regel dient te luiden: De patiënt dient waarborgen te heb
ben ... 

27 Amendement: afdeling Voorburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
te weten en 

28 Amendement: oe Rijswijk 

Toe voeging van nieuwe tekst: 
Toevoeging tussen "Weten ... en": "welke informatie van hem 
aanwezig is". 

29 Amendement: oe. Zuidwest-Salland 

Verandering: 
Er dienen waarborgen te zijn voor de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer van de patiënt en hij dient hiervan op de 
hoogte gesteld te zijn. 
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Toelichting: 
Het bestaan van waarborgen dient men te weten. 

30 Amendement: afdeling Texel 

Verandering/schrappen/toevoeging van nieuwe tekst: 
lc. De zieke mens dient waarborgen te hebben voor de be· 
schermins van zijn persoonlijke levenssfeer. Ter verkrijging van 
gegevens voor wetenschappelijk of epidemologisch onderzoek 
is behoefte aan een wettelijke regeling, die zowel recht doet aan 
de privacy·aspecten als aan de onderzoekaspecten. 

31 Amendement: afdeling Groningen 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen: te weten en 

Toelichting: 
Het recht op informatie is al in stelling lb vastgelegd. 

Stelling ld 

32 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Verandering: 
"De klager dient bij de behandeling van zijn klacht volledig te 
worden betrokken. Het medisch tuchtrecht in al zijn geledin~n 
dient openbaar te zijn." 

33 Amendement: afdeling Middelburg 

Verandering: 
Een klager heeft het recht te weten welke wegen voor klachten· 
behandeling bewandeld kunnen worden. 

Toelichting: 
Verduidelijking. 

34 Amendement: afdeling Naarden 

Verandering: 
De mogelijkheden tot behandeling van klachten behoren uitge· 
breid te worden en nauwkeurig en duidelijk te worden aangege· 
ven. 

35 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Een duidelijke klachtenbehandeling dient voor de klager ge· 
structureerd te zijn. 

36 Amendement: oe Rijswijk 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Achter "Duidelijker gestructureerd" toevoegen: "En gemakke
lijk toegankelijk te zijn." 

37 Amendement: afdeling Nijmegen 

Verandering: 
... duidelijk gestructureerd ... 

38 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Tekst: 
... en snel te verlopen. 

Stelling le 

39 Amendement: afdeling Hoorn 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Achter het woord hulpverleners, onderstaande zin toe te voe
gen: op te richten onafhankelijke medische centra, 

Toelichting: 
Vaak gebeurt dat een patiënt op een dood spoor is gekomen. Pa
tiënt moet in staat zijri zonder bemoeienis van een hulpverlener 
naar zo een medisch centrum te gaan en die dan zonder oude ge
gevens een onderzoek instellen. Dit moet in principe in eerste 
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aanleg voor rekening van patiënt gedaan worden. 
Ook medisch gezien kan dit zeer kostenbesparend zijn. 

40 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Voor het recht op vrije keuze van hulpverleners, instellingen van 
gezondheidszorg en verzekeringsinstanties dienen binnen rede
lijke grenzen voldoende waarborgen aanwezig te zijn. 

41 Amendement: afdeling Groningen 

Verandering: 
Voor het recht op vrije keuze van erkende hulpverleners, instel
lingen van gezondheidszorg en verzekeringsinstanties dienen 
voor de patiënt voldoende waarborgen geregeld te zijn. 

Toelichting: 
Formulering aangepast. 

42 Amendement: afdeling Groningen 

Verandering: 
Toevoegen: erkende (hulpverleners) 

Toelichting: 
Maakt uitbreiding naar bepaalde vormen van alternatieve hulp
verlening mogelijk. 

43 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Verandering: 
Het recht op vrije keuze van hulpverleners, instellingen van ge
zondheidszorg en verzekeringsinstanties dient, waar mogelijk, 
gewaarborgd te zijn en niet meer beperkingen op te leveren dan 
strikt noodzakelijk. 

Stelling 1f 

44 Amendement: afdeling Groningen 

Toe voeging van nieuwe tekst: 
Nieuw artikel: Vastgelegd dient te worden dat de patiënt eige
naar is van de over hemg eregistreerde medische gegevens. 

45 Amendement: afdeling Hilversum 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen lf: Rechten van de patiënten op contacten met de 
buitenwereld dienen o.a. door uitgebreider regelingen voor be
zoekuren, zo ruim mogelijk te worden gehonoreerd. 

Toelichting: 
Toevoeging spreekt voor zichzelf. 

Stelli,ng lg 

46 Amendement: afdeling Groningen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Nieuw artikel invoegen: Er dient een wettelijke regeling voor 
euthanasie te komen, uitgaande van het recht op zelfbeschik
king. 

Toelichting: 
Conform de uitspraken zoals gedaan bij de vaststelling van hat 
Liberaal Manifest. 

Stelling 2 

47 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Een nadere definiëring is gewenst van de begrippen: 

medische experimenten 
- mensen. 



48 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Verandering: 
"De toepassing op mensen van nieuwe geneesmiddelen en ge
neeswijzen dienen een wettelijke basis te verkrijgen." 

Toelichting: 
De uitdrukking "experimenten op mensen" deugt niet. 

49 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Medische experimenten op mensen dienen onder strikte wette
lijke regelingen te vallen en met stringente waarborgen te zijn 
omkleed, bijv. door instelling van een toetsingscommissie. 

50 Amendement: oe Hoogeveen 

Tekst: 
2. Medische experimenten op mensen dienen onder een wette
lijke regeling te vallen, waarbij de uitdrukkelijke toestemming van 
de patiënt van doorslaggevende aard is. 

MOTIE 

Stelling 3 
51 Motie: afdeling Voorburg 

Tekst: 
Het medisch tuchtcollege moet zich beperken tot haar oorspron
kelijke opzet. De gerechtelijke behandeling van klachten van pa
tiënten hoort thuis bij een (nog op te zetten eventuele speciale 
kamer van de) gewone rechtbank. 

Toelichting: 
De oorspronkelijke opzet van het medisch tuchtcollege is de 
toetsing van de medici van elkaars kennis en handelen. Het is te 
enen male onjuist dat patiënten met hun klachten door alle in
stanties en ook door de rechtbank verwezen worden naar het 
medisch tuchtcollege. Tevens eist dit college dat de klagende pa
tiënt, alvorens tot behandeling toegelaten te worden, moet teke
nen dat hij van rechtsvervolging afziet. Deze eis is strijdig met het 
Nederlands rechtsbesteL De behandeling van klachten hoort 
thuis bij de gewone rechter, al of niet openbaar, zoals bij het mili
tair strafrecht. Bij het militair strafrecht bestaat deze uit militai
ren en juristen. Bij het medisch strafrecht zou deze kunnen be
staan uit medici en juristen. In plaats van een beperking van het 
medisch tuchtcollege tot haar oorspronkelijke opzet, is het 
waarschijnlijk pragmatischer dit college op te heffen, gezien het 
feit dat de medische toetsing van artsen thans ook op andere wij
ze plaatsvindt/plaats gaat vinden. 

AMENDEMENTEN 

52 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
. . . die goed te bereiken moeten zijn 

53 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Verandering: 
Klachtenbureaus wijzigen in klachteninstanties 

54 Amendement: afdeling Texel 

Verandering: 
3. Er bestaat binnen de gezondheidszorg behoefte aan klach
tenbureaus met het accent op de wegwijzer en bemiddelings
functie. 

55 Amendement: afdeling Zelhem 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Medischtuchtcollege/KNMGrechtspraak zijn voor niet deskun
digen te weinig duidelijk in overwegen en handelen/sanctione
ren. 

Beide colleges kunnen afgeschaft als zelfstandige organen doch 
dienen dan, in de wet geformaliseerd, toegevoegd als deskundi
gen aan burgerlijk rechter of o.m. 
Beide colleges kan opgedragen worden binnen een vastgesteld 
tijdvak een verplichte intercollegiale toetsing/medica! audit 
structuur te ontwikkelen en implementeren. 

Toelichting: 
Gez. zorg vraag en levering kan (en dient?) vastgelegd te worden 
tussen partijen in contracten. 
Civiel- en strafrechter kunnen dan bij vermeend in gebreke blij
ven te hulp geroepen worden. 
Zoals op meerdere terreinen kunnen zij zich dan laten bijstaan 
door deskundigen. 

56 Amendement: oe Hoogeveen 
Verandering/schrapping van één of meer woorden/toevoeging 
nieuwe tekst: 
3. . .. en bemiddelingsfunctie. Er dienen wettelijke bevoegdhe
den te komen. (Gedacht wordt aan een soort ombudsmanfunctie.) 

57 Amendement: oe Leeuwarden 
Tekst: 
Schrappen! 

Toelichting: 
Voor klachten kan men terecht bij het ziekenfonds of de genees
kundig inspecteur. Wij zijn van mening dat dit voldoende is. 

58 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Tekst wijzigen in: 

Binnen het kader van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg 
zal geregionaliseerd moeten worden voorzien in klachtenbu
reaus. 

59 Amendement: kc Amsterdam 

Verandering: 
Er bestaat binnen de gezondheidszorg behoefte aan wegwijzer
en bemiddelingsbureaus inzake behandeling van klachten. 

60 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
"Er dienen onafhankelijke klachtenbureaus in de gezondheids
zorg te komen met een wegwijzer- en bemiddelingsfunctie." 

Toelichting: 
In de oorspronkelijke tekst wordt een feit geconstateerd zonder 
daar een oplossing voor te geven. 

61 Amendement: afdeling Bergen op Zoom 

Verandering/schrapping van één of meer woorden/toevoeging 
van nieuwe tekst: 
De VVD afdeling Bergen op Zoom kan het eens zijn met het in
stellen van een regionaal klachtenbureau met als taak: informa
tie over klachtenprocedures en begeleiding. De bemiddelings
functie ziet zij - indien deze gehandhaafd blijft - graag "deskun
dig omschreven". 

Toelichting: 
Als men in de toelichting op stelling 3 spreekt over: met inbegrip 
van het verkrijgen van de juiste gegevens, ten behoeve van de_ 
eventuele bemiddelingsfunctie van een klachtenbureau, is hier 
riiet duidelijk genoeg gesteld dat deze medische inlichtingen 
slechts ter inzage zullen worden gegeven aan deskundigen. 
De afdeling Bergen op Zoom stelt voor àf: "met inbegrip van de 
juiste gegevens te laten vervallen," àf: de hele bemiddelings
functie te laten vervallen en stellen: "Dat het klachtenbureau na 
het ontvangen van een ingevuld klachtenformulier wegwijst 
naar bevoegde instanties, die medische gegevens opvragen en 
de klacht behandelen. 
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Is men ontevreden over de behandeling, dan kan men het klach
tenbureau opnieuw inschakelen. Eventueel kan dan een ver
trouwensdeskundige geconsulteerd worden. Dit werkt kosten
besparend. Er zijn legio klachten die slechts stoelen op een onbe
grip over "hoe de normale gang van zaken in elkaar zit". Een bu
reau verhoogt de behoefte tot klagen. Wie betaalt de kosten? 
Wegwijzen kan met een beperkte knowhow. Bemiddelend wil 
zeggen: overleg op gelijk niveau, dit vereist een even grote des
kundigheid met de materie als degene heeft, tot wie men 
spreekt. Ondeskundige interpretatie kan veel onnodig leed ver
oorzaken. 

62 Amendement: afdeling Renkum 

Toeuoeging uan nieuwe tekst: 
Er bestaat binnen de gezondheidszorg behoefte aan onafhanke
lijke vertrouwenspersonen ter behandeling van gemotiveerde 
uitingen van ongenoegen van alle direct belanghebbenden met 
betrekking tot verleende dan wel verkregen gezondheidszorg. 

Toelichting: 
Enerzijds is de strafdreiging verbonden aan de tuchtrechtspraak 
voor velen een te zwaar middel om klachten naar voren te bren
gen, anderzijds is de werking van een klachtenbureau met een 
wegwijzer- en bemiddelingsfunctie (ex stelling 3) onvoldoende 
waarborg om genoegdoening voor het ongenoegen te verkrij
gen. 

63 Amendement: afdeling Westvoorne 

Verandering: 
De eerste regel: "binnen" wordt "op het gebied van". 
Er bestaat op het gebied van de gezondheidszorg behoefte ... 

64 Amendement: afdeling Zeist 

Toeuoeging uan nieuwe tekst: 
Na "bemiddelingsfunctie" toevoegen: De instelling van deze bu
reaus dient te worden nagestreefd. 

Toelichting: 
De stelling is een constatering; over de instelling c.q. oprichting 
dient een uitspraak te worden gedaan. 

65 Amendement: afdeling Capelle a/d IJsset 

Verandering: 
Er bestaat binnen de gezondheidszorg behoefte aan een meer 
duidelijke wegwijzer- en bemiddelingsfunctie. Deze dient te wor
den opgenomen in het takenpakket van bestaande dienstverle
nende instellingen. 

Toelichting: 
Alhoewel in de toelichting op de oorspronkelijke stelling al een 
deel van de angst is weggenomen, lijkt het geheellaten vervallen 
van het woord klachtenbureaus en het ten tonel• voeren van be
staande instellingen aan te sluiten bij de ideeën van de opstellers 
van de stellingen. Het is ook veel duidelijker en het laat er geen 
misverstand over bestaan, dat er geen nieuw bureau wordt ge
creëerd met de daar onherroepelijk uit voortvloeiende extra las
ten. Derhalve wordt met de voorgestelde tekst elk mogelijk mis
verstand geheel uit de weg geruimd. 

66 Amendement: afdeling Voorburg 

Schrapping uan één of meer woorden: 
Klachtenbureaus wordt bureaus. 

67 Amendement: oe Rijswijk 

Veranderingjtoeuoeging uan nieuwe tekst: 
Verandering: "Klachtenbureaus" veranderen in "Vertrouwens
bureaus". 
Verandering en toevoeging achter "Met een": "Wegwijzende, 
voorlichtende en bemiddelende functie". 
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Stelling 3a 
68 Amendement: afdeling Voorburg 

Toevoeging van nieuwe tekst: 

In verband met behandeling van klachten is behoefte aan om
budsfuncties dan wel aan gerechtelijke voorzieningen. 

Stelling 4 

69 Amendement: afdeling Zelhem 

Verandering: 
Patiëntenvoorlichting is onderdeel van gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding (GVO). GVO is onderdeel van daadwerkelijke 
preventie (primair, secundair, etc.). 
Preventie herbergt wezenlijker voordelen met welzijns-, gezond
heids-, en economische aspecten dan voorlichting bij/in "high
tech" curatieve gezondheidszorg. In preventieve en curatieve 
gezondheidszorg is voorlichting op alle vaardigheidsniveaus en 
consumentenniveaus onontbeerlijk doch het accent bij scholing 
en bijscholing dient in de preventieve sfeer te liggen. 

Toelichting: 
TBC is niet overwonnen door geneeskunde doch door voorlich
ting inzake voeding (vee, eiwitfcalorieënbehoefte), hygiëne 
(werkplaatsen, huisvesting, riolering) en infectierisicoverlaging. 
Hart/vaatziekten nemen géén keer door cardio-pulmonale chi
rurgie (luchtbruggen) doch door attitudeveranderingen (rook/
eetjleefgedrag). 
Voorlichting inzake hoe ziekte te vermijden bereikt een grotere 
populatie dan het mes van de chirurg. 

70 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Hulpverleners zullen meer aandacht moeten geven aan maat
schappelijke en niet-medische zorgverlening, zoals patiënten
voorlichting, terminale en stervensbegeleiding. In programma's 
van opleidingen, tot na: en bijscholingsactiviteiten van hulpver
leners moeten medisch-therapeutische, maatschappelijke en 
psycho-sociale zorgverlening tot een onlosmakelijke eenheid 
zijn verweven. 

71 Amendement: afdeling Zeist 

Toeuoeging uan nieuwe tekst: 
Tussen "iedere" en "hulpverlener" invoegen: professionele. 

Toelichting: 
Met "iedere" worden ook de niet-professionele hulpverleners 
bedoeld. Van de niet professionele kan en mag een dergelijkè 
verplichting niet opgelegd worden. 

72 Amendement: ·afdeling Rijswijk 

Schrapping uan één of meer woorden: 
Vanaf "Wanneer onverhoopt ... te compenseren." in zijn ge
he,el schrap~en, d.w.z. alleen de eerste drie regels laten staan. 

Toelichting: 
De ledenvergadering van de afdeling Rijswijk zet grote vraagte
kens bij het gedeelte dat geschrapt is. 

MOTIE 

Stelling Sa 

73 Motie: oe Zuidwest-Salland 

Tekst: 

Waar hier bedoeld wordt patiëntenbeleid, dient zulks zowel het 
terrein van de volksgezondheid te omvatten als dat van de maat
schappelijke dienstverlening. 



Toelichting: 
Beide beleidslijnen zijn zo nauw verweven, dat het patiëntenbe
leid voor de ene sector niet los gezien kan worden van het beleid 
in de andere sectoren. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 5 
74 Amendement: afdeling Zelhem 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Stelling 5 hangt voor curatieve en preventie gezondheidszorg 
nauw samen met stelling 4. Toegevoegd dient te worden: Vorm, 
inhoud en snelheid van democratiseringsprocessen binnen de 
gezondheidszorg hebben een lágere prioriteit dan het opstellen 
van modelcontracten tussen patiënt/cliënt en deskundigen/in
stellingen binnen de gezondheidszorg. 
Partijen kunnen door dergelijke contracten geactiveerd worden 
tot een duidelijker wederzijdse informatie inzake beider doel
stellingen en verwachtingen. De contracten kunnen een basis 
bieden tot geschilregeling bij vermeend in gebreke blijven van 
een der contractanten. 

Toelichting: 
Gezondheidszorg heeft materiële en immateriële produktken
merken zoals: produktspecificatie, gebruikswaarde, leve
ringstermijnen, einddoelverwachting en prijs. 
Zolang ethisch-filosofische aspecten de gezondheidszorg als pro
dukt "versluieren" i.p.v. intrinsiek onderdeel te zijn loert steeds 
het gevaar van politiek gewin via de gezondheidszorg en is be
stuurbaarheid (kosten/baten) nog over de horizon te zoeken. 

75 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Toe voeging van nieuwe tekst: 
Derhalve dient vroegtijdig gestart te worden met Gezondheicis 
Voorlichting en Opvoeding (G.V.O.). 

76 Amendement: afdeling Nijmegen 

Tekst: 
(Na: kan opstellen) ... met duidelijk omschreven en .met vol
doende waarborgen omklede rechten. 

77 Amendement: afdeling Groningen 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen: "dan door( ... ) nagestreefd". 

Toelichting: . 
Door de tegenstelling te noemen wordt een afwijzing (nog niet 
uitgesproken!) gesuggereerd van patiëntenvertegenwoordigin
gen. 

78 Amendement: oe Rijswijk 

Verandering/toevoeging van nieuwe tekst: 
De tekst van: "dan door ... nagestreefd" veranderen in: "dit 
kan mede door patiëntenvertegenwoordigingen in besturen 
worden nagestreefd". 

79 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Naast democratiseringsprocessen binnen de gezondheidszorg, 
waarbij patiëntenvertegenwoordigingen in besturen worden na
gestreefd, komt de invloed van de consument in de gezondheids
zorg duidelijker tot zijn recht, als hij zich als mondige patiënt 
(cliënt) kan opstellen. 

80 Amendement: afdeling Nootdorp 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De invloed van de consument in de gezondheidszorg komt duide
lijker tot zijn recht wanneer deze zich als mondige patiënt (cliënt) 
kan opstellen alsmede door democratiseringsprocessen binnen 

de gezondheidszorg, waarbij patiëntenvertegenwoordigingen in 
besturen worden nagestreefd. 

Toelichting: 
Het is niet öf- öf, maar en · en. 

81 Amendement: afdeling Naarden 

Verandering: 
De invloed van de consument in de gezondheidszorg wordt ge
waarborgd wanneer hij zich als mondige patiënt kan opstellen en 
wanneer patiëntenvertegenwoordigingen in besturen worden 
gerealiseerd. 

82 Amendement: afdeling Leudal 

Verandering: 
Het woord "consument" dient vervangen te worden door het 
woord "patiënt". 

Toelichting: 
Het woord "consument" past ons inziens niet in stellingen over 
patiënten beleid. 

Stelling 6 

83 Amendement: afdeling Zelhem 

Verandering: 
Bevolkingsonderzoek dient gericht te zijn op het onderkennen 
van risicofactoren en/ of risicogroepen. Dit gerichte, dus niet al
gemeen screenend, onderzoek kan alleen dan zinvol en accepta
bel zijn indien het gebaseerd is op internationaal epidemiolo
gisch gedefinieerde en geoperationaliseerde criteria en metho
dieken. Slechts dan is een valide beoordeling, door deskundigen, 
en besluitvorming, door volksvertegenwoordigers, inzake kos
ten/baten, op basis van specifiteit en sensitiviteit mogelijk. 

Toelichting: 
Bevolkingsonderzoek gaat gepaard met zoveel deskundigheid, 
en.helaas professionele deelbelangen, gepaard aan geld dat het 
noodzakelijk is epidemiologische deskundigheid in voor volks
vertegenwoordigers begrijpelijke taal en hanteerbare begrip
penkaders om te zetten. Duidelijk dient te zijn dat niet ieder 
"Lekkerkerk" een nationale paniek behoeft te veroorzaken. 

84 Amendement: oe Hoogeveen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
6. . .. basis van een wettelijke regeling, geïndiceerd vanuit de 
medische wereld. 

85 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Verandering: 
Eerste alinea herschrijven: 
"De burger dient te worden beschermd tegen bevolkingsonder
zoeken, waarvan de urgentie en doeltreffendheid niet voldoen
de vaststaan." 

86 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Tekst wijzigen in: 
De burger moet worden beschermd tegen onvoldoende gemoti
veerde bevolkingsonderzoeken. De bijdrage die een bevolkings
onderzoek kan hebben moet worden vastgesteld door een zo 
breed mogelijk samengestelde toelatingscommissie, op basis 
van een wettelijke regeling. 

87 Amendement: afdeling Capelle a/d IJsset 

Toevoegen stelling 6: 
Teneinde de mondigheid van de patiënt te bereiken, zal, naast 
de informatie-overdracht door de hulpverleners, reeds in zeer 
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vroeg stadium . te denken valt daa~bij vanaf de basisscholen · 
aandacht besteed moet worden aan het bijbrengen van feitelijke 
kennis van gezondheidsleer in algemene zin. 

Toelichting: 
Als onder stelling 4 het één wordt gedaan, terwijl in stelling 5 iets 
wordt gesuggereerd, dan zal met stelling 6 het andere niet mo
gen worden gelaten. Met andere woorden, deze toevoeging is 
een logisch, onlosmakelijk en noodzakelijk gevolg van het voor
gaande. 
Vernummeren stelling 6 in stelling 7. 

88 Amendement: oe Rijswijk 

Schrapping van één of meer woorden: 
· Deze stelling in zijn geheel schrappen. 

Toelichting: 
Bevolkingsonderzoek gebeurt op basis van vrijwilligheid. 

89 Amendement: afdeling Groningen 

Verandering: 
Laatste zin wordt: Voor bevolkingsonderzoek dient een toet
singscommissie ingesteld te worden die toetst op basis van wet
telijk vastgelegde criteria. 

MOTIE 

Stelling 7 

90 Motie: afdeling Voorburg 

Tekst: 
Het is van het hoogste belang voor de volksgezondheid dat de re
sultaten van de Staatscommissie Muntendam spoedig in een wet 
gerealiseerd worden. In de seRlande wet B.I.G. wordt dit geheel 
nagelaten. 

Toelichting: 
In de toelichting in "Vrijheid en Democratie"·op de stellingen 
Nota I wordt weliswaar vaak algemeen over hulpverleners, in
stellingen van gezondheidszorg e.d. gesproken en onder het 
hoofd: .. Het maken van een keuze" oo blz. 4, ook ~er het ma
ken van eigen keuzen t.a.v. hulpverleners, doch alternatieve 
geneeswijzen worden nergens genoemd. Dit is een omissie. Het 
eindrapport van de "Staatscommissie voor alternatieve genees
wijzen" (Staatscommissie Muntendam) kwam in 1981 gereed. 
Haar adviezen inzake registratie, titelbescherming van thera
peuten van alternatieve geneeswijzen e.d. · voor zover ze geen 
arts. zijn . zijn van groot belang. T.a.v. degelijk opgeleide en 
geëxamineerde natuurgeneeskundigen is een wetsontwerp drin
gend gewenst en maatschappelijk urgent. In een opinieonder
zoek, recentelijk uitgevoerd door bureau Lagendijk, werd nog 
eens vastgesteld dat het merendeel van de Nederlandse bevol
king vrijheid van keuze m.b.t. onder meer alternatieve thera
peuten voorstaat. In de geplande wet op de beroepen in de indi
viduele gezondheidszorg (Wet B.I.G.) wordt deze groep echter 
niet genoemd. Daarmee zou deze wet al verouderd zijn, alvorens 
zij gerealiseerd is. 

AMENDEMENT 

Stelling 7 

91 Amendement: afdeling Leiden 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De ruimtelijke privacy van · in eerste instantie . langdurig ver
pleegden moet worden bevorderd. Bij de bouw van voorzienin
gen voor langdurig zieken moet hiermede rekening worden ge
houden. 
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Notall 
MOTIES ALGEMEEN 

92 Motie: afdeling Voorburg 

Tekst: 
Publikaties in Vrijheid en Democratie dienen, voor zover moge
lijk, mede gezien ons groeiende ledenbestand, voor een grotere 
groep mensen in begrijpelijk en goed leesbaar Nederlands ge
schreven te worden met zoveel mogelijk vermijding van vakjar
gon. 
Het publiceren in Vrijheid en Democratie van nota's, die na be
spreken en amenderen in de ledenvergaderingen van de afde
ling van de VVD in een Algemene Vergadering worden vastge
steld, dient aanmerkelijk eerder te ~beuren dan thans (V & D 
van 5/10/'82) is geschied. Meer tijd voor bespreken, bijv. in 
werkgroepen is dringend gewenst. 

93 Motie: afdeling Hengelo (Ov.) 

Tekst: 
De afdeling Hengelo (Ov.) stelt de Algemene vergadering voor 
de stellingen 4 tot en met 6 als conclusies aan het eind van het 
stuk op te nemen. Hiervoor in de plaats dient stelling · 3A · te 
worden opgenomen. 

Toelichting: 
Deze drie stellingen zijn gericht op korte termijn visie. Dit zijn 
geen uitgangspunten voor een langere termijn-belei,d en dienen 
daarom aan het eind van het stuk, als conclusies, opgenomen te 
worden. 

AMENDEMENTEN 

Stelling! 

94 Amendement: afdeling Zwolle 

Verandering: 
De negatieve beeldvorming over de oudere mens omzetten in 
een positieve nl. 
In de opvoeding, in het onderwijs en in de media, dient de na
druk te liggen op een positieve beeldvorming over de oudere 
mens (levenservaring en wijsheid). 

95 Amendement: oe Rijswijk 

Verandering: 
Stelling 1 vervangen door: "Bevorderd dient te worden, dat de 
oudere als volwaardig lid van de maatschappij kan blijven func
tioneren en wordt behandeld." 

96 Amendement: afdeling 's-Gravenzande 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Teneinde deze negatieve beeldvorming rondom de bejaarden 
om te zetten in een positieve is het gewenst bejaardenoorden 
open te stellen voor bepaalde maatschappelijke doelen en de 
bewoners van bejaardenwoningen, resp. tehuizen te motiveren 
om te blijven deelnemen aan binnen hun vermogen liggende 
maatschappelijke activiteiten op vrijwillige basis. 

Toelichting: 
Te denken valt aan het openstellen van de recreatieruimte b.v. 
voor activiteiten van buiten het huis, zoals toneelver., muziek
ver., balletver., enz. voor publiek van buiten het huis en in het 
huis. Openstellen van tuin. 

97 Amendement: afdeling Zefst 

Verandering: 
De betrokkenheid van de ouderen met de samenleving dient te 
worden bevorderd. Ook in de opvoeding, in het onderwijs en in 
de media moet hieraan aandacht worden besteed. 
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Toelichting: 
De stelling bevestigt het negatieve beeld dat er bestaat. 

98 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
De emancipatie van de ouderen zal veel aandacht worden gege· 
ven, waarbij de positie van de ouderen in de huidige samenle· 
ving dient te worden versterkt en verduidelijkt. Gestreefd wordt 
naar een ander cultuurpatroon met plaats voor de ouderen, 
waarbij de ouderen hun eigen bijdrage leveren aan hun emanci
patie; de vitale, valide ouderen dienen ook zelf hun aandeel bij 
te dragen, door ook zélf hun positie in de maatschappij duide
lijk(er) te bepalen. 

99 Amendement: ~fdeling Groningen 

Verandering: 
De emancipatie van ouderen zal bevorderd worden door een 
adequaat beleid en tevens door een positieve beeldvorming in 
de opvoeding, in het onderwijs en in de media. 

100 Amendement: afdeling Nijmegen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De jong-bejaarde zal moeten trachten zijn/haar geëmanci
peerd-zijn te bewaren door zo lang mogelijk actief te blijven 
deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. 

101 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Tekst vervangen door: 
"Etikettering en betutteling van ouderen wordt langs alle denk
bare wegen tegengegaan. Tevens moet een evenwichtige beeld
vorming van de ouderen worden nagestreefd, bijvoorbeeld in 
het onderwijs en in de training voor ouderenzorg". 

Toelichting: 
Huidige stelling gaat uit van een negatieve benadering. Boven
dien is het woord "emancipatie" hier niet op zijn plaats. 

102 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
, ,De emancipatie van ouderen dient te worden bevorderd. De ne
gatieve beeldvorming van de oudere mens moet worden wegge
nomen, met name door de opstelling van de ouderen zelf, de me
dia, en ook door de opvoeding en opleiding van jongeren." 

Toelichting: 
1 In de oorspronkelijke tekst missen wij de betrokkenheid van 

de ouderen zelf bij dit proces. 
2 De oorspronkelijke tekst is te negatief geformuleerd. 

103 Amendement: afdeling Naarden 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De emancipatie ... 

Tussenvoegen: waaronder verstaan wordt de aanvaarding van 
de ouderen als gelijkwaardigen. 

104 Amendement: afdeling Breda 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De emancipatie van de ouderen zal nog een lange weg hebben te 
gaan, tenzij in de opvoeding, in het onderwijs, in de media en in 
wetten en verordeningen de negatieve beeldvorming over de ou
dere mens (nu nog als oud, ziek en hulpbehoevend) wordt verbe
terd. 

Toelichting: 
Bij de wens voor de invoeging en daarmede gedeeltelijke tekst
wijziging (zie onderlijnde zinsnede) denken wij met name aan de 
wat wonderlijke regeling, dat beneden-zestigjarigen bij het aan
vragen van een rijbewijs van zichzelf mogen verklaren dat zij 

compos mentis zijn, terwijl men, zodra men de zestigjarige leef. 
tijd heeft bereikt, voor deze verklaring de hulp van een vreemde 
arts moet inroepen. 
105 Amendement: afdeling Warffum 

Verandering: 
Stelling 1 volledig schrappen en de navolgende stelling 1 opne-
men: ' 
Het proces van de emancipatie van de ouderen zal versneld wor
den door in de media, het onderwijs en de opvoeding voldoende 
aandacht te besteden aan de beeldvorming van de oudere mens. 

Toelichting: 
Stelling 1 in de huidige tekst is te negatief. 

106 Amendement: afdeling Oegstgeest 

Verandering: 
Teneinde de emancipatie van ouderen te bevorderen zal de ne
gatieve beeldvorming over de oudere mens (nu nog als ziek en 
hulpbehoevend) meoten worden verbeterd in de opvoeding, in 
het onderwijs en in de media. 

Toelichting: 
De oorspronkelijke formulering is te passief. 

107 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Verandering: 
Een correctie van het negatieve beeld van de ouderen (nu nog 
als oud, ziek en hulpbehoevend gekenmerkt) zal het onderwijs, 
de opvoeding en de media mede kunnen bewerkstelligen. 

Toelichting: 
Vooral de uitdrukking "emancipatie van de ouderen" onder
vond veel weerstand. 

Stelling 2 

108 Amendement: afdeling Amstelveen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
In de pensioenfondsen moeten ook de pensioentrekkenden van 
die fondsen in het bestuur daarvan mét stemrecht vertegen
woordigd zijn, ten einde de belangen van die groep te kunnen be
waken en bevorderen. 

Toelichting: 

Gebleken is, dat vrijwel in geen enkel bestuur van de pensioen
fondsen de gepensioneerden vertegenwoordigd zijn, zodat al
leen de nog actief in dienst zijnde leden hun belangen kunnen be
hartigen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de aanwending van de 
reserves in de pensioenfondsen. De actief werkenden zijn wèl in 
die raden van bestuur vertegenwoordigd. 

109 Amendement: oe Rijswijk 

Verandering: 
Stelling 2 vervangen door: 
"De pensioengerechtigde leeftijd mag niet sekse-gebonden zijn, 
nagegaan dient te worden de mogelijkheid van een flexibele ont
slagleeftijd. 

110 Amendement: afdeling Hoorn 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Het recht van ieder, ouder dan 65 jaar, om te blijven werken. 

Toelichting: 
In de nabije toekomst zullén door de vergrijzing deze werkne
meJs broodnodig zijn. 
Veel mensen van 65 jaar zijn en blijven vitaal door het werken en 
is gedwongen pensionering een straf. 

13 



111 Amendement: afdeling 2eist 
Toevoeging van nieuwe tekst: 

Toevoegen na "sekse-gebonden zijn.": 
De ingangsdatum van het pensioen dient niet star gebonden te 
zjn aan de vooraf bepaalde leeftijd van de pensioengerechtigde, 
maar moet flexibel toegepast kunnen worden. 

Toelichting: 
Men dient vrij te zijn in de keuze van het tijdstip waarop men met 
pensioen wil gaan, zelfs al zou dat tijdstip na de 65-jarige leeftijd 
liggen. 

112 Amendement: afdeling Voorburg 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Aanvullen na: sekse-gebonden zijn: Zij dient flexibel te worden 
gehanteerd. Behalve de uittreding uit het arbeidsproces op 65-
jarige leeftijd of eventueel eerder, moet ook het tegendeel mo
gelijk zijn. 

Toelichting: 
Met het toenemend veranderen van de bevolkingssamenstelling 
(nl. minder jongeren en meer ouderen) zou het mogelijk moeten 
zijn dat ouderen langer werken als dit maatschappelijk zinvol of 
zelfs noodzakelijk is of wordt. Deze mogelijkheid dient de wetge
ver ook te bieden. 
De basis voor pensionering op 65-jarige leeftijd werd gelegd in 
de periode waarin dit overeenkwam met de gemiddelde levens
verwachting. 
O.i. hoort dit thuis in de toelichting van de nota bij punt 4: Soci
aal-economische positie, tussen "(WAO)" en "Zie stelling 2". 

113 Amendement: afdeling Groningen 

Schrapping van één of meer woorden: 
De pensioengerechtigde leeftijd dient uitsluitend gebaseerd te 
zijn op beroepsmatige verschillen. 

114 Amendement: afdeling Leiden 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen: 
Vermeden dient te worden dat er een uniforme pensioenleeftijd 
komt. 

115 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Verandering: 
Wel- vervangen door "alleen". 

MOTIE 

Stelling3 
116 Motie: afdeling Hengelo (Ov.) 

Schrapping: 
De afdeling Hengelo (Ov.) stelt voor deze stelling te schrappen 
op grond van de volgende overwegingen: 
1. De in deze stelling aan de orde gestelde problematiek reikt 
veel verder dan enkel het ouderen beleid. Daarom vinden wij de 
stelling te beperkt en hier niet op zijn plaats. . 
2. Deze stelling loopt te ver op de zaken vooruit. De aanpassing 
van het gehele belastingstelsel en de sociale zekerheidswetge
ving aan de derde EEG-richtlijn vereist een grondige bestude
ring. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 3 

117 Amendement: Organisatie Vrouwen in de VVD 

Tekst: 
De derde richtlijn van de EEG zal op de vastgestelde datum van 
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1 januari 1985 tot uitvoering moeten komen. 
De economische, financiële, fiscale en sociale gevolgen van het 
doorvoeren van het zelfstandig recht van de vrouw moeten wor
den getoetst aan het principe van sociale rechtvaardigheid en 
ontplooiingsmogelijkheden van man en vrouw. 
Op korte termijn moeten voorstellen worden gedaan om de be
staande wetgeving op de diverse terreinen aan te passen aan de 
eisen die de uitvoering van de derde EEG-richtlijn stelt. 

Toelichting: 
Nederland is het enige land in Europa dat het kostwinnersprinci
pe kent. 
Nederland heeft al een keer uitstel gevraagd en gekregen. 

118 Amendement: afdeling Middelburg 

Verandering/toevoeging van nieuwe tekst: 
De regering zal de EEG-partners moeten verzoeken uitstel voor 
Nederland te verkrijgen voor de uitvoering van de 3de EEG
richtlijn. 

Toelichting: 
Moet de EEG wachten omdat wij niet klaar zijn? 
119 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Van het doorvoeren van het zelfstandig recht van elk der part
ners ... 

Toelichting: 
De toelichting op blz. 8, 4A onder ad 1. dient aangevuld te wor
den, nl. vóór: "Zoals de kaarten nu liggen ... " met: Invoering 
hiervan is alleen mogelijk bij volledig gelijke fiscale behandeling 
van mannen en vrouwen (al dan niet gehuwd). Dat houdt in dat 
het hele belastingstelsel op de helling moet. (Immers de gehuw
de vrouw is nu zelfstandig belastingbetaalster wat betreft de in
komstenbelasting, maar niet wat betreft o.a. de vermogensbe
lasting en de successierechten). 

120 Amendement: afdeling Groningen 

Verandering: 
Gezocht moet worden naar een pensioenregeling waarin het in
dividualiseringsprincipe recht wordt gedaan. 

Toelichting: 
Bij eerdere gelegenheden heeft de VVD zich steeds uitgespro
ken vóór individualisering van inkomen. 

121 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden/toevoeging van nieuwe 
tekst: 
"De regering" tjm "uit te stellen" vervalt. Toevoegen tussen 
"van de vrouw" en "-zowel in" "als verwoord in de 3e EG-Richt
lijn". 
Nieuwe tekst: In breed overleg zullen de gevolgen van het door
voeren van het zelfstandig recht van de vrouw - zoals verwoord 
in de 3e EG-richtlijn- zowel in sociaal als financieel opzicht bestu
deerd en in een wetsontwerp vastgelegd. 

Toelichting: 
Het om uitstel verzoeken indien een richtlijn reeds aangenomen 
is, dient zoveel mogelijk vermeden te worden en zeker niet bena
drukt. 
Nadere toelichting op de status van de richtlijn overigens wel ge
wenst. 

122 Amendement: afdeling Breda 

Verandering: 1 

Eerst zal in een breed overleg de gevolgen van het doorvoeren 
van het zelfstandig recht van elk van de partners- zowel in sociaal 
als in financieel opzicht - moeten worden bestudeerd en in een 
wetsontwerp vastgelegd. 



Toelichting: 
In 4 A van de discussienota, waarin stelling 3 wordt uiteengezet, 
wordt gesproken over het recht van de nog niet 65-jarige in een 
65+-huwelijk; dit behoeft niet noodzakelijkerwijze de vrouw te 
zijn. 
Mocht deze stelling een ondersteuning willen zijn van de aanbe
velingen, gedaan door de Nederlandse delegatie op de vergade
ring van de Verenigde Naties over Veroudering, plaatsgevon
den hebbende van 26 juli tot 6 augustus in Wenen, om in het We
reldactieplan bijzondere aandacht aan de levensomstandighe
den van de oudere vrouw te besteden, dan zou er in de nota toch 
ergens een verwijzing te vinden moeten zijn. 
In dit kader vragen wij ons af of stelling 2 juist het tegendeel van de 
Weense aanbevelingen lijkt te bedoelen. 

123 Amendement: afdeling Westvoorne 

Verandering: 
De gehele stelling 3 dient te vervallen. 

Nieuwe Tekst: 
3. De regering dient de 3de EEG-Richtlijn zo spoedig mogelijk 
door te voeren. 

124 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Nieuwe stelling: 
"Het uitgangspunt dient te zijn dat de rechtspositie van alle 
AOW-ers gelijkwaardig dient te zijn met de rechtspositie van 
mensen, jonger dan 65 jaar." 

Toelichting: 
Deze nieuwe stelling vormt de basis voor de stellingen 4 tot en 
met 6, welke als conclusies aan het eind van het stuk dienen te 
worden opgenomen. 

MOTIES 

Stelling4 
125 Motie: oe Zuidwest-Salland 

4a toevoegen: 
Pensioenbreuk, die ontstaat bij verandering van baan, ontslag, 
werkloosheid of bij fusies, dient zo snel mogelijk wettelijk voor
komen te worden. 

Toelichting: 
Gevolgen van pensioenbreuk zijn het sneller beroep doen op de 
sociale wetgeving, zodra men gepensioneerd wordt zoals bij
stand e.d. 

126 Motie: afdeling Zeist 

Schrappen van stelling 4: 
De ledenvergadering van de afdeling Zeist stelt bij motie vast dat 
stelling 4 geheel geschrapt dient te worden. 

Todichting: 
De stelling is te vaag en bevat voorwaarden op te leggen c.q. te 
stellen aan instellingen c.q. organisatie waar geen sancties op 
kunnen worden toegepast. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 4 

127 Amendement: afdeling Deventer 

Verandering: 
Wij dringen erop aan, dat de AOW blijft bestaan en daarnaast zo 
snel mogelijk gekomen wordt tot een algemene pensioenrege
ling, omdat dit principieel twee verschillénde zaken zijn. 

128 Amendement: afdeling Amstelveen 

Verandering: 
Tekst van stelling 4 te wijzigen in: 
"Ten aanzien van het niveau van de AOW/ AWW-pensioenen 
zal een zelfstandig beleid moeten worden ontwikkeld, gericht op 
de handhaving van de (relatieve) inkomenspositie van de pen
sioengerechtigden." 

Toelichting: 
Het niveau van het netto-minimumloon kan wellicht binnen af
zienbare tijd, door oorzaken, die niets te maken hebben met de 
positie van ouderen/gepensioneerden, c.q. met de AOW-pro
blematiek, onder druk komen te staan. 
Daarom is een zelfstandig beleid, waarbij juist de positie van de 
ouderen centraal staat, te prefereren. 

129 Amendement: oe Leeuwarden 

Schrapping van één of mee~ woorden: 
"zo lang mogelijk" - schrappen. 

Toelichting: 
AOW is meest objectieve verzekering. De VVD is altijd voor 
deze koppeling geweest, nu moeten we dit niet loslaten. 

130 Amendement: afdeling Hooge- en Lage-Zwaluwe 

Toevoeging van nieuwe tekst: 

Waarbij opgebouwde pensioenaanspraken niet mogen worden 
aangetast, en evenmin van premieverhoging sprake mag zijn. 

131 Amendement: afdeling St. Pancras 

Schrapping van één of meer woorden: 
Het schrappen van de gehele tweede zin. 

Toelichting: 

Pensioenfondsen mogen niet worden aangesproken voor dit 
doel. 

132 Amendement: afdeling Haarlemmermeer 

Verandering: 
In het ouderenbeleid dient hoge prioriteit te worden gegeven 
aan het in stand houden van de koppeling van het AOW-pen
sioen met het netto-minimumloon. 

133 Amendement: afdeling Pijnacker 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Op de langere termijn dient het omslagstelsel te worden vervan
gen door een stelsel van kapitaaldekking. 

Toelichting: 
Veel van de in paragraaf 4 ad 2 genoemde problemen (vergrij
zing, afname (relatief) van aantal actieve deelnemers aan het ar
beidsproces) kunnen hierdoor worden ondervangen. Bovendien 
speelt hiermee de eigen verantwoordelijkheid een duidelijker 
rol. 

134 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen in de laatste regel: 
, zullen de pensioenfondsen het verlies dat daardoor optreedt 
"zoveel mogelijk" moeten proberen te compenseren. 

135 Amendement: afdeling Middelburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
Gehele stelling schrappen. 

Toelichting: 
Het gaat om grondgedachten, niet om uitwerking daarvan. 
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136 Amendement: afdeling Voorburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
2e alinea zou moeten vervallen. 

Toelichting: 
Wanneer t.g.v. de sociaal-economische ontwikkelingen het kop
pelingsmechanisme gewijzigd moet worden, zullen de pensioen
fondsen vanwege dezelfde reden niet in staat zijn dit te compe~
seren. Tevens ligt dit buiten de opzet van pensioenfondsen, die 
uitkeren in verhouding tot wat men betaald heeft. 

137 Amendement: afdeling_Groningen 

Schrapping van één of meer woorden: 
Het streven dient erop gericht te zijn de koppeling van het AOW
pensioen met het netto-minimumloon in stand te houden. 
schrappen: Wanneer ( ... ) compenseren. 

Toelichting: 
Als zoveel "maren" worden ingebouwd wordt het streven onge
loofwaardig. 

_138 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Vanaf "wanneer" tjm "te compenseren" schrappen. 

Toelichting: 
Niet reëel om de problemen van de overheid op h~t dak van de 
pensioenfondsen te schuiven. 

139 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering/schrapping van één of meer woorden: 
Als conclusie opnemen aan het eind van het stuk. 
"De directe koppeling van het AOW-pensioen met het netto-mi
nimumloon dient gehandhaafd te worden." 

Toelichting: 

1. De passages "Zo lang mogelijk ... te houden" en "Wanneer 
... te compenseren", schrappen. Deze passages scheppen on

duidelijkheid en zwakken het uitgangspunt af. 
2. De voorgestelde tekst is te negatief geformuleerd en niet 
consequent opgesteld. 

140 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Tekst: 
Het streven dient erop gericht te zijn de koppeling van AOW
pensioen met dat van het minimumloon in uiterst laatste instan
tie aan te tasten. 
Rest tekst vervalt. 

Toelichting: 
Het is irrelevant pensioenfondsen op te laten draaien voor ver
lies aan inkomen. 
Er is immers over dat deel ~an het pensioen geen premie be
taald. Bovendien is de AOW-premie geen verzekeringspremie. 

141 Amendement: oe Hogeland-Oost 

Verandering: 
Stelling 4 aanpassen aan het gestelde in urgentieprogramma 
1982 van de VVD. 
"Wanneer ... compenseren" schrappen. 
Eerste alinea wijzigen in: 
De koppeling van het AOW-pensioen met het netto-minimum
loon dient in stand te worden gehouden. 

142 Amendement: afdeling Oegstgeest 

Veranderi'ng: 
De woorden "zullen de pensioenfondsen het verlies, dat daar
door optreedt, moeten proberen te compenseren." vervangen 
door: "dan dient de invoering van een pensioenplicht te worden 
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nagestreefd teneinde koopkrachtverlies van ouderen zoveel 
mogelijk te compenseren." 

Toelichting: 
Pensioenplicht is het enige middel waarmee pensioenfondsen 
het verlies kunnen compenseren. Als dat middel voor de VVD 
aanvaardbaar is dient het ook expliciet te worden genoemd. 

143 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Verandering/ schrapping van één of meer woorden: 
"de koppeling van" vervangen door "een zeker evenwicht tus
sen het AOW-pensioen en het netto-minimumloon enz."- zo lang 
mogelijk - laten vervallen. · 
Alinea 2. Wanneer onverhoopt enz., geheellaten vervallen. 

Toelichting: 
Dit is zaak van de pensioenfondsen. Alinea 2. 

MOTIE 

Stelling5 

144 Motie: afdeling Zeist 

Schrapping van één of meer woorden: 
De ledenvergadering van de afdeling Zeist stelt bij motie vast dat 
stelling 5 geheel geschrapt dient te worden. 

Toelichting: 
De stelling is te algemeen en betreft niet specifiek het ouderen-
beleid. · 

AMENDEMENTEN 

Stelling 5 

145 Amendement: afdeling Amstelveen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
2e regel 
toevoegen na "voortgezet": "en afgerond". 

146 Amendement: afdeling Rijswijk 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen achter "Ziekenfondswet": "En een analoge regeling 
voor de AWBZ". 

147 Amendement: afdeling Naarden 

Tekst: 
Stelling 5 kan vervallen "open deur". 

MOTIES 

Stelling6 

148 Motie: afdeling Renkum 

Tekst: 
Stelling .6 bevat ten onrechte kwantitatieve aspecten, welke 
normstellend zijn. 

Toelichting: 
Wanneer financiering van de sociale zekerheid problemen ver
toont dient de oplossing gerechtvaardigd te worden door en ge
toetst te worden aan de grondslagen van de sociale zekerheid en 
niet door de rekensom van de bezuiniging of alternatieve finan
cieringswijzen. 

149 Motie: afdeling Zeist 

Schrapping van één of meer woorden: 
De ledenvergadering van de afdeling Zeist stelt bij motie vast dat 
stelling 6 geheel geschrapt dient te worden. 



Toelichting: 
Het is principieel onjuist dat een bijdrage wordt gevraagd en 
waarom wel van ouderen en niet van andere categorieën gebrui
kers van de AWBZ-voorzieningen. 

150 Motie: afdeling Leudal 

Schrapping van één of meer woorden: 
De volledige stelling dient te vervallen. 

Toelichting: 
De ledenvergadering is van mening, dat deze stelling, mede door 
het voorgestelde premieheffen met compensatie in de AOW-uit
kering, de 65-plussers in een uitzonderingspositie plaatst, welke 
niet gerechtvaardigd is binnen ons sociale zekerheidsstelsel. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 6 

151 Amendement: afdeling Amstelveen 

Schrapping van één of meer woorden: 
Gehele stelling 6 dient te v,ervallen. 

152 Amendement: afdeling Rijswijk 

Schrapping van één of meer woorden: 
Deze stelling schrappen. 

153 Amendement: afdeling Arnemuiden 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Deze premieheffing zal met het oog op toepassing van het pro
fijtbeginsel niet gecompenseerd worden door eenmalige verho-
ging van de AOW. · 

Toelichting: 
Waar aan allen onder de 65 jaar zeer zware offers gevraagd wor
den, is het zeer zeker niet onredelijk ook aan de groep 65+ wel
ke veelal van de AWBZ-voorzieningen gebruik maakt een bijdra
ge op te leggen. 
Het profijtbeginsel hierop toegepast, wijst een eenmalige com
pensatie van de premieheffing af; immers aan een vestzak
broekzaksysteem heeft niemand iets. 

154 Amendement: afdeling Zwolle 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen: met gelijktijdige verhoging van het AOW-pensioen 
met een gelijk bedrag. 

155 Amendement: afdeling Pijnacker 

Schrapping: 
Stelling 6 dient te worden geschrapt. 

Toelichting: 
In werkelijkheid maken veel minder ouderen gebruik van de 
AWBZ dan hier wordt gesuggereerd. Invoering van een premie 
AWBZ is o.i. discriminerend. 

156 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Schrapping: 
De gehele stelling laten vervallen; de volgende stellingen her
nummeren. 

Toelichting: 
Dit is een verkapte belastingverhoging en het werkt nivellerend. 

157 Amendement: afdeling Domburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen van de woorden: met een maximumpremieheffing 
over thans f 57.050,-. 

~ 
l 

T I h l'c• 'oe Ie ting: ? 

Het is te voorzien dat de kosten voor de AWBZ zullen oplopen. l 
Teneinde te voorkomen dat het percentage van de premiehef- ~j 
fing t.z.t. moet worden verhoogd waardoor de middengroepen. ~:: 
worden gedupeerd geven wij de voorkeur aan een percentage ~:i 

over het gehele bruto-inkomen. ~~~.·:;·.·.'.:: 
158 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: j~ :: 
Ouderen die gebruik maken van een AWBZ-voorziening zullen 
hiervoor een eigen bijdrage moeten betalen. Dit zal een verrui
ming vergen van het "Besluit Regeling Bijdragen Bijzondere :·.~ 
Ziektekostenverzekering'' van 1981. .,.~ 

Toelichting: 
Een bijdrage van 11;2 %, te heffen over het bruto-inkomen van de 
oudere, zal met name voor de nog zelfstandig wonende ouderen, 
die een uitkering volgens A.O.W. ontvangen, een onaanvaard
bare achteruitgang van het netto besteedbare inkomen beteke
nen. Wanneer een oudere gebruik gaat maken van een voorzie
ning als bedoeld in: 
- het "Verstrekkingsbesluit" van de AWBZ of 
- artikel 1 van de Wet op de Bejaardenoorden 
kan een eigen bijdrage worden gevraagd zonder dat hiermede 
de benedengrens voor het bestaansminimum wordt bereikt. 

159 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
Opnemen als conclusie aan het eind van het stuk. 
"Aangezien ook ouderen gebruik maken van velerlei AWBZ· 
voorzieningen, is het redelijk dat de ouderen eveneens een even· 
redige premiebijdrage betalen over het bruto-inkomen." 

Toelichting: 
Uitgaan van het evenredigheidsbeginsel. NIET het argument: 
"Aangezien de ouderen in sterke mate gebruik maken van veler
lei AWBZ-voorzieningen" hanteren. Dit argument plaatst de ou· 
deren namelijk weer in een aparte groep om negatieve redenen. 

160 Amendement: oe Hoogeveen 

Verandering: . 
6. . .. Aanvulling.) Premieheffing dient getrapt te worden, om de 
lagere inkomens te sparen. 

161 Amendement: afdeling Deventer 

Schrapping. 

Toelichting: 
Punt 6laten vervallen omdat bejaarden evenals loontrekkenden 
hun premie AWBZ betalen via hun consumptie, immers de 
AWBZ-premie wordt alleen betaald door de werkgevers en 
maakt dus deel uit van de kostprijs en in winkelprijs doorbere
kend. 

MOTIE 

Stelling 7 

162 Motie: afdeling Zeist 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen van stelling 7. 
De ledenvergadering van de afdeling Zeist stelt bij motie vast dat 
stelling 7 geheel geschrapt dient te worden. 

Toelichting: 
De stelling past niet in de nota Ouderen beleid. Daarvoor is zij te 
algemeen. 
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AMENDEMENTEN 

Stelling 7 

163 Amendement: afdeling Ede 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen na "eigen bijdrage": in de kosten van huisvesting en 
voeding. 
Toevoegen na het laatste woord "voorzieningen": of 75% van 
het inkomen. 

Toelichting: 
Zie ons amendement op stelling 14. 

164 Amendement: afdeling Doetinchem 

Schrapping van één of meer woorden/toevoeging van nieuwe 
tekst: 
In beginsel zal de eigen bijdrage bij gebruikmaking van voorzie
ningen niet inkomensafhankelijk mogen zijn. 

Toelichting: 
Een inkomensafhankelijke bijdrage wordt reeds geheven bij de 
loon- en inkomstenbelasting via het schijventarief en verder bij 
de premies voor de volksverzekeringen als de AWBZ. Nog eens 
een bijdrage vragen die inkomensafhankelijk is indien gebruik 
gemaakt wordt van de AWBZ is onjuist. 

165 Amendement: afdeling St. Pancras 

Schrappen van één of meer woorden: 
Schrappen van de woorden: "inkomensafhankelijk zijn en". 

Toelichting: 
Verdere nivellering wordt niet geaccepteerd. 

166 Amendement: afdeling Haarlemmermeer 

Verandering: 
De eigen bijdrage dient bij gebruikmaking van voorzieningen al
leen inkomensafhankelijk te zijn; bovendien dient de bijdrage 
niet hoger te zijn dan de werkelijke kostprijs van deze voorzie
ningen. 

167 Amendement: afdeling Middelburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen de woorden "inkomensafhankelijk zijn en". 

Toelichting: 
Achten nivelleringsgedachte niet juist. 

168 Amendement: afdeling Voorburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen. 

Toelichting: 
85,5 %van de 65-plussers maakt hiervan geen gebruik. Van de 
overblijvende 14,5% wordt dit voor meer dan 90% betaald 
door de Bijstand. Dit beginsel slaat dus op ca. 11;2 % van deze 
groep. Gezien dit geringe aantal is het effect zeer gering en daar
door niet de moeite waard. Door dit beginsel geldt ook hier dat 
"sparen bestraft wordt" = opnieuw nivellering. Deze groep 
wordt, doorgat zij gespaard hebben, sociaal onrechtvaardig be
handeld t.o.v. degenen die niet hebben gespaard. 

169 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Tekst vervangen door: 
"In beginsel zal een eigen bijdrage gevraagd moeten worden 
voor het gebruik van voorzieningen". 

Toelichting: 
Inkomensafhankelijkheid moet geen regel zijn voor alle voorzie-
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ningen. Eigen bijdrage die hoger is dan de werkelijke kostprijs is 
niet reëel. 
170 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
"r;>e eigen bijdrage bij gebruikmaking van voorzieningen dient 
niet afhankelijk van het inkomen te zijn. Zij mag niet hoger zijn 
dan de werkelijke kostprils van deze voorzieningen, en de laagst
betaalden moetEm een aanvaardbaar bedrag ter vrije besteding 
behouden." 

Toelichting: 
1. De AWBZ is een risicoverzekering, waarvoor een bepaalde 
premie wordt betaald, die recht geeft op een bepaalde presta
tie-onafhankelijk van het inkomen. Vergelijk de verplichte zie
kenfondsverzekering, in het kader waarvan wel wordt gedacht 
aan een eigen bijdrage, die echter voor iedere verzekerde gelijk 
zal zijn. Of vergelijk - het gaat hier om volksverzekeringen - met 
de Algemene Weduwen- en Wezenwet, waaraan elke weduwe 
onafhankelijk van het inkomen uit arbeid of vermogen dezelfde 
rechten kan ontlenen. 
Het introduceren van het behoefte-element, en dat gebeurt als 
met het inkomen rekening wordt gehouden, is in strijd met de 
verzekeringsgedachte en het hierop gebaseerde gelijkwaardig
heidsbeginsel in ons stelsel van sociale verzekeringen. 
2. Politiek hoogst onverstandig. Wanneer wij eenmaal de inko
mensafhankelijkheid in een sociale verzekeringswet hebben 
geïntroduceerd, zullen onze politieke tegenstanders hier prece
dentwerking aan ontlenen, bijvoorbeeld t.a.v. een inkomensaf
hankelijke kinderbijslag. 

171 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Verandering: 
In beginsel zal de eigen bijdrage bij gebruikmaking van voorzie
ningen een aanvulling zijn op de AWBZ-uitkering en niet hoger 
kunnen zijn dan de werkelijke kostprijs. 

Toelichting: 
De oorspronkelijke tekst van deze motie sluit niet aan op motie, 
indien deze wordt aangenomen. 

172 Amendement: afdeling Naarden 

Verandering. 
Toelichting: 
Bezwaar tegen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 

173 Amendement: oe Hoogeveen 

Toe voeging van nieuwe tekst: 
7. . .. kostprijs van deze voorzieningen. Het geheel dient echter 
kostendekkend te zijn. 

174 Amendement: afdeling Deventer 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Misschien toevoegen aan de toelichting: b.v. Voorzieningen in 
het algemeen dienen voor een ieder gelijk in betaling te zijn. 

175 Amendement: afdeling West,voorne 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De laatste zin, na bestaande tekst, wordt: 
De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan een te bepalen percen-
tage van het bruto-jaarinkomen. · 

Stelling 8 

176 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

· Schrapping van één of meer woorden: 
Motie geheel schrappen. 

Toelichting: 
Wie betaalt deze activiteiten, waarvan slechts een deel van de 

, bevolking gebruik zal maken. 



177 Amendement: afdeling Naarden 

Tekst: 
Kan vervallen, bemoeizucht van de overheid. 

178 Amendement: afdeling Rijswijk 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Deze centra zouden, waar mogelijk, geïntegreerd moeten wor
den met voorzieningen (bestaande) voor andere groepen zoals 
werklozen, arbeidsongeschikten en huisvrouwen, daar hun si
tuatie voor wat betreft een aantal aspecten op zijn minst raak
vlakken met die van ouderen vertoont. 

179 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
In plaatselijk/regionaal op te zetten centra voor volwassenen
educatie en cursussen kan de zelfstandigheid van burgers in de 
3e levensfase worden bevorderd. 

180 Amendement: afdeling Haren 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen van de gehele stelling 8. 

Toelichting: 
Educatieve taken t.a.v. het bejaardenbeleid dienen te worden 
ondergebracht in de lokale stichtingen "gecoördineerd bejaar
denwerk". 

181 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
Tekst vervangen door: 
"Experimenten met volwasseneneducatie dienen te worden 
voortgezet en na evaluatie eventueel te worden bestendigd." 

Toelichting: 
Oude formulering te betuttelend. Ruimer formuleren. 

182 Amendement: afdelrng Breda 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
... te laten komen, mits tegen betaling van een, sociaal aanvaard
bare, eigen bijdrage. 

Toelichting: 
Wij achten de toevoeging voor wat betreft het in de stelling be
handelde onderwerp passen in het algemeen aanvaarde princi
pe van het profijtbeginsel. 

MOTIE 

Stelling 9 

183 Motie: afdeling Zeist 

Schrapping van één of meer woorden 
Schrappen van 2e alinea. 
De ledenvergadering van de afdeling Zeist stelt bij motie vast dat 
ste!ling 9 geheel geschrapt dient te worden. 

Toelichting: 
De tweede alinea van deze stelling is een voorbeeld van de toe
passing van de eerste alinea en derhalve overbodig ... 

AMENDEMENTEN 

Stelling 9 

184 Amendement: afdeling Amstelveen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Rege/7: 
Na "cursussen" toevoegen: "zoals". 

185 Amendement: afdeling Arnemuiden 

Verandering/toevoeging van nieuwe tekst: 
Het volgen van deze speciale cursussen zal op geen enkele ma
nier ten koste mogen gaan van het bedrijfsleven. Dit houdt o.a. 
in dat cursisten deze cursussen in eigen vrije tijd zullen moeten 
volgen, eventueel aangevuld met opgenomen vakantie- enjof 
snipperdagen. Een redelijke eigen bijdrage in de cursuskosten 
zal van de deelnemers gevraagd worden. 

Toelichting: 
Het opleggen van extra kosten aan het bedrijfsleven zoals o.a. 
doorbetaalde cursusdagen etc. moeten tot het uiterste verme
den worden. Er moet ons alles aan gelegen zijn de economie 
weer gezond te maken en dit zal ons nooit lukken indien wij maar 
steeds nieuwe "lasten" opvoeren. 

186 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen in de laatste àlinea: 
Bovendien kan uitbreiding van dagtelevisie, "films in buurthuizen 
overdag", videotheken en de cursussen ... 

187 Amendement: afdeling Naarden 

Tekst: 
Kan vervallen. 

Toelichting: 
Werk voor het particuliere initiatief. 

188 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering/schrapping van één of meer woorden: 
le alinea laten vervallen. 
2e alinea als volgt wijzigen: Hierbij kunnen audio-visuele hulp
middelen een waardevolle bijdrage leveren aan educatie en re
creatie van ouderen. 

189 Amendement: afdeling Groningen 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen: "Bovendien( ... ) ouderen". 

Toelichting: 
Een beperkende opsomming lijkt ons overbodig. 

190 Amendement: afdeling Groningen 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen: " de pensionering en daarmee op". 

Toelichting: 
De term "voorbereiding op de 3e levensfase" impliceert voor
bereiding op de pensionering (van de beroepsbevolking) + voor
bereiding op de 3e levensfase van diegenen die niet aan het ar
beidsproces hebben deelgenomen. 

191 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen. 

Toelichting: 
Overbodig bij nieuwe formulering stelling 8. Speciaal opgezette 
cursussen neigen weer tot het etiket "oud, ziek en hulpbehoe
vend" waar we juist vanaf willen. 
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192 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Verandering: 
Een gedegen voorbereiding op pensionering is voor de één een 
noodzaak voor de ander niet. De laatste zal pensionering bezien 
als een volgende stap in zijn/haar levensfase. De voorbereiding 
op dat leefpatroon zal facultatief opgenomen moeten worden in 
de secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers en hun le
venspartner. 

Toelichting: 
De "schone" taak kan een wens van de vakbonden worden. 

193 Amendement: afdeling Breda 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
. . . speciaal opgezette cusussen, mits tegen betaling van een, so
ciaal aanvaardbare, eigen bijdrage. 

Toelichting: 
Wij achten de toevoeging voor wat betreft het in de stelling be
handelde onderwerp passend in het algemeen aanvaarde princi
pe van het profijtbeginsel. 

194 Amendement: oe Hogeland-Oost 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen: "Bovendien kan uitbreiding van dagtelevisie, vide
otheken en de cursussen "Meer bewegen voor ouderen" een bij
drage leveren aan educatie en recreatie van ouderen." 

Toelichting: 
Deze alinea is overbodig. 

195 Amendement: afdeling Renkum 

Schrapping van één of meer woorden: 
Laten vervallen stelling 9. 

Toelichting: 
In plaats van een terechte constatering van het nut en het belang 
van de voorbereiding op de derde levensfase, is stelling 9 te im
peratief gesteld en daarmee bevoogdend van aard geworden. 
De overheid heeft hier niet als eerste een taak resp. een plicht 
tot financiering. 

196 Amendement: afdeling Westvoorne 

Schrapping van één of meer woorden: 
Vervallen: 
In de laatste zin van stelling 9 "de" voor 't woord cursussen en 
daarna "Meer Bewegen voor Ouderen". -
Bovendien kunnen uitbreiding van dagtelevisie, videotheken en 
cursussen een bijdrage leveren ... 

Toelichting 
Naar onze mening hoort "Meer Bewegen voor Ouderen" niet 
onder de noemer "educatie en recreatie", maar onder preven
tieve gezondheidszorg. Het staat inmiddels wel vast dat ouderen 
die deelnemen aan deze activiteiten, vele langer uit het gezond
heidszorgcircuit blijven, het circuit eerder kunnen verlaten en 
veellanger zelfstandig blijven dan inactieven. 
Voor nadere informatie kunnen wij u de Nota Meer Bewegen 
voor Ouderen van de Rotterdamse Kruisverenigingen desge
wenst toezenden. 

197 Amendement afdeling Texel 

Schrapping van één of meer woorden: 
Vanaf Bovendien, weglaten. 
g. Een gedegen voorbereiding op de pensionering en daarmee 
op de 3de levensfase is momenteel voor grote groepen ouderen 
nog van dusdanig belang dat vooralsnog aan alle ouderen moge
lijkheden moeten worden geboden tot het volgen van hiertoe 
speciaal opgezette cursussen. 
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198 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Schrapping van één of meer woorden: 
"Momenteel" laten vervallen. 
"vooralsnog aan alle ouderen" laten vervallen. 

Stelling 10 

199 Amendement: afdeling Rijswijk 

Verandering: 
"Zoveel mogelijk" te vervangen door "Voldoende". 

200 Amendement: afdeling Pijnacker 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De kosten van aanpassing van de woning dienen fiscaal aftrek
baar te zijn . 

Toelichting: 
De maatschappij heeft er- ook om financiële redenen- belang bij 
dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Dit rechtvaardigt o.i. ook een bijdrage in de - relatief geringe -
kosten ·ervan. 

201 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
Omdat 85,5 %van de ouderen zelfstandig woont dient bij de hui
dige nieuwbouwprojecten rekening gehouden te worden met de 
samenstelling van de diverse leeftijdsgroepen (integratie van 
jong en oud). Men moet zich goed overtuigen wat ouderen wer

"kelijk willen (bijv. juist niet parterre wonen vanwege de veilig
heid). 

Toelichting: 
De rest zijn in de huidige tijd niet te verwezenlijken plannen (bijv. 
de subsidie). 

202 Amendement: afdeling Groningen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen: Alternatieve woonvormen voor bejaarden worden 
gestimuleerd. · 

203 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
"Omdat" tjm "beschermend wonen" vervangen door: "meer 
aandacht dient te worden besteed aan de bouw van woningen 
voor één- en tweeperseonshuishoudens. Bij deze bouw dient re
kening te worden gehouden met de eventuele specifieke behoef
ten van ouderen". 

Toelichting: 
Bij een zo grote woningnood is het onjuist de ouderen zo sterk te 
bevoordelen en apart te nemen. 
Bij een groter aanbod één- en tweepersoonswoningen komen 
ook de ouderen makkelijker aan bod. 

204 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
, ,Aangezien het streven dient te zijn ouderen zo lang mogelijk zelf
standig te laten wonen, dienen zoveel mogelijk woningen ge
bouwd en verbouwd te worden. Door de lokale overheden en wo
ning beheerders dient meer en gerichter voorlichting te worden 
gege.~en over de verschillende woon- en subsidiemogelijkhe
den. 

Schrappen: 
"gerichter voorlichting aan ouderen ... " 

Toelichting: 
1. Trachten door deze stelling het percentage zelfstandig wo
nende ouderen te verhogen. 
2. De aanhef van de voorgestelde tekst van de oorspronkelijke 



stelling 10 is te beperkt. Het is beter geen vast percentage te 
noemen. 

205 Amendement: afdeling Renkum 

Schrapping van één of meer woorden: 
Laten vervallen eerste zin stelling 10. 

Toelichting: 
Stelling 10 heeft betrekking op een onvoldoende aanbod van 
woningen voor ouderen en op de geringe mobiliteit van woning
behoevenden. Uit het eerste deel van de stelling volgt dat de 
overheid taken of de financiering daarvan opgelegd krijgt, ter
wijl de stelling niet op onderzoek maar blijkens de toelichting op 
indrukken is gebaseerd. 

206 Amendement: afdeling Texel 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Rekening houdend met de ervaringen en wensen van de oude
ren zelf. 
Ongewijzigd met toevoeging van het bovenstaande. 

207 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Achter woont toevoegen "en dit minstens zo dient te blijven". 

Stelling 11 

208 Amendement: afdeling Naarden 

Verandering: 
Planning en besluitvorming per gemeente j regio /provincie over 
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen verdienen de voorkeur 
boven invoering van landelijk vastgestelde basisvoorzieningen. 

209 Amendement: afdeling Voorburg 

Verandering: 
De behoefte aan gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, zowel 
intra- als extramuraal, is zo verschillend per gemeente/regio/ 
provincie, dat invoering van landelijk vastgestelde basisvoorzie
ningen onvoldoende aan de variërende behoefte tegemoet
komt. Dit houdt in dat invoering van decentrale planning en be
sluitvorming de voorkeur verdient. 

210 Amendement: afdeling Groningen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Nieuwe stelling invoegen: Het gecoördineerd bejaardenwerk 
wordt gestimuleerd. 

211 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen. 

Toelichting: 
Gebeurt al. 

Stelling 12 
212 Amendement: afdeling Zwolle 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Aangezien het aantal ouderen sterk zal stijgen (in het jaar 2000 
14 % van de bevolking) zal ernstig rekening gehouden moeten 
worden met hun wensen. 
Dit kan door de ouderen op een bepaalde leeftijd niet uit te slui
ten, maar hen in het maatschappelijk gebeuren, dus ook in de 
politiek, de plaats te geven die hen toekomt. Ook na de 65 is het 
gewenst dat ouderen, gezien hun ervaring, actief blijven deelne
men. 

213 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Nieuwe regel toevoegen: 

"Hiertoe is nadere studie en uitwerking van doeltreffende maat
regelen vereist." 

214 Amendement: afdeling Naarden 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Hierbij wordt m.n. gedacht aan gezinshulp voor zelfstandig wo
nende ouderen. 

215 Amendement: afdeling Voorburg 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Het is te betreuren dat het huidige beleid het tegendeel bewerk
stelligt: bijv. de voorziene maatregelen t.a.v. het aantal gezins
verzorgsters. 

216 Amendement: afdeling Breda 

Verandering: 
Aan maatregelen gericht op het leveren van een bijdrage aan 
het in stand houden enjof bevorderen van de zelfredzaamheid 
van de ouderen dient bijzondere aandacht gegeven te worden. 

Toelichting: 
Wij stellen voor "prioriteit" te WIJZigen in "bijzondere aan
dacht", omdat wij niet vermogen in te zien boven wat nu eigen
lijk prioriteit wordt of moet worden gegeven. Dit is in de "oude" 
tekst niet duidelijk. 

217 Amendement: afdeling Westvoorne 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Na de bestaande tekst stelling 12: Te denken valt hierbij aan het 
in brede kring bekend maken en propageren van "Meer Bewe
gen voor Ouderen". 

Toelichting: 
Zie toelichting op amendering van stelling nr. 9 (Stellingen nota 
Il). 

218 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Verandering: 
"zelfredzaamheid" vervangen door "zelfstandigheid." 

Stelling 13 

219 Amendement: afdeling Naarden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Kan vervallen: bemoeizucht van de overheid. 

220 Amendement: afdeling Zwolle 

Verandering: 
"In het bijzonder zal aandacht besteed moeten worden" veran
deren in: Onder meer zal aandacht besteed moeten wo;den 

221 Amendement: afdeling Zeist 

Verandering: 
In 2e alinea "in het algemeen" veranderen in "bij voortduring". 
Alinea's omdraaien. 
In opleidingen en bijscholingen van hulpverleners zal bij voort
during het accent gelegd moeten worden op het geven van on
dersteuning en begeleiding vanuit een medemenselijke houding, 
in het bijzonder zal aandacht besteed moeten worden aan verbe
tering van stervensbegeleiding. 
De onzekerheid bij veel oudere mensen neemt toe, vaak op ie
der gebied en kan zich uiten in het hebben van klachten en aan
doeningen, in angst voor ziek worden, dementeren en sterven. 

Toelichting: 
Uit de in de stelling gebruikte formulering kan worden afgeleid 
dat de huidige opleidingen en scholingen aan deze onderwerpen 
geen of te weinig aandacht besteden. 
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222 Amendement: afdeling Voorburg 

Schrapping van één of meer woorden: 
Geheel schrappen. 

Toelichting: 
Dit punt lijkt niet erg te passen in een politiek stuk. 

223 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen. 

Toelichting: 
Geldt niet alleen voor ouderen, daarom verplaatsen naar nota 
"patiëntenbeleid". 

224 Amendement: afdeling Hengelo (Ov.) 

Verandering: 
"Teneinde het onzeker zijn van oudere mensen te verminderen, 
dient men in de opleiding en bijscholing van hulpverleners het 
accent te verleggen naar het geven van ondersteuning en bege
leiding vanuit een medemenselijke houding." 

Toelichting: 
De tekst van de voorgestelde stelling is denigrerend voor oude
ren en te detaillistisch. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan de 
kracht van de stelling. Het noemen van bepaalde facetten werkt 
onvolledigheid in de hand. Daarom dient de formulering alge
meen te worden gehouden. 

225 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Verandering: 
Vervangen door stelling 28 van de nota luidende: zowel extra
muraal werkende als intramuraal werkende hulpverleners die
nen aandacht te besteden aan de verbetering van stervensbege
leiding. In opleiding en bijscholing moet hieraan aandacht wor
den besteed. 

MOTIE 

Stelling 14 
226 Motie: afdeling Zeist 

Schrapping van één of meer woorden: 
De ledenvergadering van de afdeling Zeist stelt bij motie vast dat 
stelling 14 geheel geschrapt dient te worden. 

Toelichting: 
Door decentralisatie van het welzijnsbeleid is de inhoud van 
deze stelling achterhaald, derhalve is de stelling overbodig. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 14 
227 Amendement: afdeling Ede 

Schrapping van één of meer woorden/toevoeging van nieuwe 
tekst: 
Vervallen na verpleeghuizen: waardoor voor de bewoner het 
verschil in eigen bijdrage wordt opgeheven. 
Toevoegen: Dit nieuwe systeem van financiering dient uit te 
gaan van een splitsing van de totale verzorgingskasten in twee 
delen: 
a. de verzorgingskasten en 
b. de kosten van huisvesting en voeding. 
De kosten sub. a. dienen (evenals bij normale ziektekosten) te 
komen voor rekening van de verzekering. 
De kosten sub. b. komen voor rekening van de betreffende per
sonen, tot een maximum van 75% van het inkomen. 
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Toelichting: 
Verzekering tegen risico's die men zelf niet kan dragen, is nood
zaak. Ziektekostenverzekering/Ziekenfonds en AWBZ behoren 
daar zeker toe. 
Verzekering houdt evenwel in, dat de kosten van de verzekerde 
voorzieningen voor rekening komen van de verzekeraar. 
Beperking van de huidige volkomen uit de hand gelopen kosten 
is noodzakelijk. Een redelijke bijdrage in de niet-ziektekosten, 
dus de kosten voor huisvesting en voeding, is daarom gewenst. 
N.B. Het inbouwen van een beperkt eigen risico (eigen bijdrage) 
in de ziektekosten is een studie op zich best waard, maar dan 
over de gehele lijn en niet alleen voor bejaarden. Hetzelfde geldt 
voor een premieheffing. 

228 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Nieuwe regel toevoegen: 
"De eigen bijdrage moet afhankelijk zijn van het inkomen, maar 
dient onafhankelijk van het vermogen te worden vastgesteld, 
terwijl uit het vermogen zelf geen bijdrage dient te worden ver
langd." 

229 Amendement: afdeling Nijmegen 

Verandering: 
Het brengen van samenhang in de voorzieningen vereist: 
a. een duidelijke en zoveel mogelijk gelijkluidende formulering 
van de doelstellingen der ouderenorganisaties. 
b. een samenwerking van alle organisaties en instellingen die 
werkzaam zijn op het terrein van het ouderenbeleid en het oude
ren werk. 
c. eeneenheid in financiering (zover dit niet in strijd is met het 
beginsel van de autonome voorzieningen). 

230 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen. 

Toelichting: 
Zie Stelling 6 en 7. Overbodig. 

231 Amendement: oe Zuidwest-Salland 

Verandering: 
1e zin handhaven en de 2e als volgt wijzigen: 
Uitgaande van het draagkrachtbeginsel in onze belastingwetge
ving is het nodig de uitgangspunten voor een nieuwe financiering 
voor bejaardentehuizen en verpleeghuizen gelijk te stellen. 
Zij het dat extra comfort in bejaardentehuizen een verhoogde 
bijdrage zal rechtvaardigen. 

Toelichting: 
O.i. veel concreter dan oorspronkelijke tekst. 

232 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen: "Het verdient aanbeveling bejaardenoorden van 
CRM naar Volksgezondheid over te brengen." 

Stelling 15 . 
233 Amendement: afdeling Amstelveen 

Schrapping van één of meer woorden/toevoeging van nieuwe 
tekst: 
Te schrappen op regel2, vervolg op regel3: "door hem/haar in
gevulde en ondertekende". 
Toe te voegen na: "indicatieformulier": "met de uitslag van de 
indicatiecommissie". 

234 Amendement: afdeling Rijswijk 

Verandering/toevoeging van nieuwe tekst: 
Verandering: "Aanvrager/ aanvraagster" vervangen door "Be
trokkene". 



Toevoeging: Achter "hemjhaar" invoegen: "Of namens hem/ 
haar". 

235 Amendement: afdeling Breda 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Door middel van een bijlage van het onderwerpelijk indicatiefor
mulier dienen de feitelijke grondslagen voor de gegeven ant
woorden te zijn vermeld. 

Toelichting: 
De vragen op het indicatieformulier kunnen alleen met "ja" of 
"neen" worden beantwoord. 
Het is van eminent belang dat de aanvrager of aanvraagster 
voor opname in een bejaardenoord ervan in kennis wordt ge
steld op welke wijze de antwoorden op het indicatieformulier 
zijn verwerkt. 

236 Amendement: afdeling Westvoorne 

Verandering: 
De tekst van de eerste regel wordt: 
Het dient verplicht gesteld te worden dat de aanvrager ... 

237 Amendement: afdeling Broeroendaal 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen: "met bijbehorende bescheiden, o.a. rapport maat
schappelijk werk(st)er, het keuringsrapport en het rapport van 
de indicatiecommissie." 

MOTIE 

Stelling 16 

238 Motie: afdeling Hilversum 

Schrapping van de stelling: 
Gezien de geldende en de te verwachtenregelingen betreffende 
het functioneren van de AWBZ-verzekering, o.a. eigen bijdrage
regeling, past een voorstel als vermeld in stelling 6 hier niet 
thuis. 

Toelichting: 
Een aanvulling in de regelingen voor premieheffing zoals deze in 
het voorstel is vervat, mag niet in overweging worden genomen 
zonder beschouwing van de totaliteit van de regelingen voor pre
mieheffing en eigen bijdragen. 
De AWBZ is een volksverzekering waarvoor de premies door de 
werkgevers worden betaald. Wanneer premies voor 65-plussers 
moeten worden geheven zouden die ten laste van de pensioen
fondsen of AOW moeten komen. 
Eigen bijdrageregelingen kunnen eveneens voor 65-plussers gel
den. Wanneer deze er dan meer van profiteren dan jongeren, 
dragen zij ook meer bij. 

AMENDEMENTEN 

Stelling 16 
239 Amendement: afdeling Amstelveen 

Schrapping van één of meer woorden/toevoeging van nieuwe 
tekst: 
Te schrappen op regel2, vervolg op regel3: 
"voor" tot en met "tweetal"; daarvoor in de plaats op te nemen: 
"met wooneenheden voor één alleenstaande of enig tweetal". 

240 Amendement: afdeling Arnemuiden 

Verandering/toevoeging van nieuwe tekst: 
Tussenvoegen: 
Een bejaardenoord dient - in principe - ten behoeve van ... 
... voor de overige bewoners. Dit zal o.a. mogelijkerwijs inhou
den dat meerdere bewoners opgenomen dienen te worden op de 
afdeling voor groepsverzorgingjverpleging, dit ter voorkoming 
van (te vroege) gedwongen opneming in een verpleeginrichting. 

Toelichting: 
Steeds grotere aantallen hoog-bejaarden die in bejaardenoor
den verblijven of opgenomen worden zijn zogenaamde "grens
gevallen". Deze mensen worden te goed geacht voor een ver
pleeginrichting en zijn dat ook, maar vormen wel een steeds gro
ter worden verzorgingsjverpleeggroep in het bejaardenoord. 
Hiervoor zullen voorzieningen zoals groepsverpleging en -ver
zorging binnen het bejaardenoord een passend antwoord geven, 
en de bewoners behoeden voor gedwongen overplaatsing naar 
een verpleeginstelling. 
241 Amendement: afdeling Heiloo 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Na de eerste zin: ... samen te wonen. 
Toevoegen de volgende zin: 
Binnen deze wooneenheid dient een optimale privacy gewaar
borgd te zijn. 

Toelichting: 
· In de nota wordt wel gesproken over het in stand houden en be

vorderen van een eigen levenssfeer, met inachtneming van een 
overeenkomstige vrijheid voor overige bewoners, niet echter 
wordt gesproken over het waarborgen van een optimale privacy. 

242 Amendement: afdelingjoe Leeuwarden 

Schrapping: 
Geheel schrappen. 

Toelichting: 
Er is uit deze stelling de tendens te lezen dat aan de identiteits
achtergrond van een instelling geen recht zou worden gedaàn. 

243 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Schrapping van één of meer woorden: 
De laatste alinea schrappen vanaf: 
"Het is de taak van bestuur en leiding ... " 

244 Amendement: kc 's-Gravenhage 

Verandering: 
Wijziging in de eerste alinea: 
"Een bejaardenoord dient ten behoeve van de daarin opge
nomen verzorgden te zijn ingericht "met wooneenheden voor al
leenstaanden, echtparen of enig ander tweetal, dat de wens te ken
nen geeft" samen te wonen." 

245 Amendement: afdeling Middelburg 

. Verandering: 
Een bejaardenoord dient ten behoeve van de daarin opgenomen 
verzorgden te zijn ingericht, naas.t kamers met meer dan twee 
bedden, voor alleenstaanden of voor een echtpaar of enig ander 
tweetal, dat de wens te kennen geeft in een wooneenheid samen 
te wonen. 

Toelichting: 
Duidelijker. 

246 Amendement: afdeling Leiden 

Verandering: 
"Een bejaardenoord" tjm "te wonen" vervangen door: "Een 
bejaardenoord dient een ieder de mogelijkheid te bieden in de 
door hem of haar gekozen samenlevingsvorm in een wooneen
heid te wonen". Geen onderscheid dient te worden gemaakt 
naar de seksuele geaardheid". 

Toelichting: 
Huidige formulering erg vaag. Wat bedoelen we nu eigenlijk? 

247 Amendement: afdeling Breda 
Toevoeging van nieuwe tekst: 
Het is de taak van bestuur en leiding van een bejaardenoord in 
overleg met de bewonerscommissie te bevorderen dat ... 
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Toelichting: 
De toevoeging "in overleg met de bewonerscommissie" achtEm 
wij gewenst, omdat de in de discussienota in hoofdstuk C ge
noemde bewonerscommissies- en in de wet en in provinciale ver
ordeningen wordt ook wel gesproken van commissie van over
leg- zijn juist ingesteld om de bewoners in de gelegenheid te stel
len zich over de leefregels in het huis uit te spreken. 

248 Amendement: afdeling Breda 

Verandering: 
Een bejaardenoord dient, ten behoeve van de daarin opge
nomen verzorgden, ook te zijn ingericht voor alleenstaanden die 
de wens te kennen geven alleen te willen wonen, als ook voor 
echtparen of andere tweetallen die te zamen een wooneenheid 
wensen. 

Toelichting: 
Wij menen dat de door ons voorgestelde redactionele wijziging 
de tekst beter uit de verf komt dan dit het geval is in de "oude" 
redactie van de betreffende volzin. 

249 Amendement: oe Hoogeveen 

Verandering: 
16 .... of een echtpaar of enig ander aantal. 

250 Amendement: afdeling Oegstgeest 

Verandering: 
Waar zulks nog niet het geval is dienen bejaardenoorden naast 
alleenstaanden en echtparen ook op te nemen enig ander twee
tal dat de wens te kennen geeft in een wooneenheid samen te 
wonen. 
Het is de taak van ... bewoners. 

Toelichting: 
Dat wooneenheden slechts voor één of twee personen bestemd 
moeten zijn is geen nieuws. Het nieuwe is "enig ander tweetal" 
en dat dient derhalve te worden benadrukt. 

251 Amendement: afdeling Hilversum 

Nieuwe tekst: 
Bejaardenoorden dienen ten behoeve van de daarin opgenomen 
verzorgden zodanig te zijn ingericht dat een alleenstaande, een 
echtpaar of enig ander tweetal, dat daartoe de wens te kennen 
geeft, afzonderlijke wooneenheden ter beschikking te staan. 

Toelichting: 
De bedoeling van deze stelling is taalkundig niet goed geformu
leerd. 
(Er zouden evenveel bejaardenoorden als echtparen moeten ko
men). 

252 Amendement: afdeling Westvoorne 

Verandering: 
De tweede regel van stelling 16 wordt: opgenomen verzorgden 
te zijn ingedeeld in wooneenheden voor niet ... 

253 Amendement: afdeling Bloemendaal 

Verandering/schrapping van één of meer woorden: 

' Tekst als volgt te wijzigen: Een bejaardenoord dient ten behoeve 
van de daarin opgenomen verzorgden te zijn ingericht - "in 
wooneenheden geschikt voor de voorkomende samenlevings
vormen". 
Tweede alinea: "Het is de taak" enz. ongewijzigd. 

Stelling 16a 
254 Amendement: afdeling Groningen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoeging nieuwe stelling: In een bejaardenhuis dienen ele
mentaire verpleegkundige voorzieningen aanwezig te zijn. 
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Toelichting: 
Dit om te voorkomen dat zieke bejaarden voortijdig worden 
doorgeschoven naar een verpleeghuis. 

MOTIE 

Stelling 17 
255 Motie: afdeling Amstelveen 

Verandering: 
Laatste regel: "à 8 bedden" te wijzigen in: "of meer bedden". 

AMENDEMENTEN 

Stelling 17 
256 Amendement: afdeling Amstelveen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toe te voegen na "nachtopnam~s": "en vakantieopnames". 

257 Amendement: afdeling Rijswijk 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoegen: De financieringsregeling voor dit soort voorzienin
gen zal beter op elkaar afgesteld dienen te worden. 
Ook samenwerking met andere voorzieningen zoals bejaarden
oorden zal gestimuleerd dienen te worden. 
Voorts verdient het aanbeveling om, waar mogelijk, ruimte te 
creëren voor opname van langdurig zieken met hun gezonde en 
valide partner. 

258 Amendement: afdeling Hooge- en Lage-Zwaluwe 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Uitbreiding van het verpleeghuizenbestand kan gevonden wor
den in de eventueel te sluiten ziekenhuizen. 

259 Amendement: afdeling Naarden 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
De mogelijkheid tot privacy dient zoveel mogelijk bevorderd te 
worden. 

260 Amendement: afdeling Groningen 

Toevoeging van nieuwe tekst: 
Toevoeging: De eventuele gezonde partner moet de mogelijk
heid krijgen om zo dicht mogelijk in de omgeving te wonen en zo 
mogelijk een bijdrage in de verzorging te leveren. 

261 Amendement: afdeling Leiden 

Schrapping van één of meer woorden: 
Schrappen. 

Toelichting: 
1e zin tekst onaanvaardbare druk op hulpverleners en te voeren 
beleid. Nader onderzoek gewen$t. Ook meer onderzoek naar de 
verzorging van geestelijk gestoorde ouderen. Is huidige situatie 
onbevredigend? 
De laatste alinea is onderdeel van te voeren patiëntenbeleid. 



kelderen van die markt in de afgrond 
worden geduwd? Of van de 
textielbedrijven, die hun hoop nog 
altijd hadden gevestigd op de batiks en 
de katoentjes voor het verre Oosten, 
toen die allang goedkopere adressen 
hadden ontdekt? Juist deze tijden laten 
zien, dat ondernemers niet zo 
onfeilbaar zijn als ze soms van zichzelf 
lijken te denken. Ook nu kom je er nog 
tegen die lijken te denken dat we leven 
in een tijdelijke depressie, zoals we in 
de dertiger jaren hebben beleefd. Die 
niet lijken te kunnen of willen inzien, 
dat onze tijd eerder vergelijkbaar is 
met die uit de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw. Dat als we uit het dal van 
vandaag zijn gekomen, we de indruk 
zullen krijgen dat we terecht zijn 
gekomen een nieuwe, andere wereld. 
Technologisch anders en nieuw, maar 
ook maatschappelijk en sociaal. Een 
maatschappij, waarin het veranderde 
denken over de relatie tussen welvaart 
en welzijn het de ondernemer niet 
onmogelijk zal maken om te 
ondernemen, maar waarin van hem een 
sterk en voortdurend bewustzijn zal 
worden verlangd van de effecten van 
wat hij doet en nalaat op zijn omgeving. 
Een samenleving, waarin de 
toegenomen mondigheid en het 
zelfbewustzijn van de werknemers 
leidt tot nieuwe sociale verhoudingen, 
buiten maar vooral ook binnen het 
bedrijf. Waarin de traditionele 
gezagsverhouding plaats zal maken 
voor een werkelijke coöperatie tussen 
de sociale partners; waarin het 
werkoverleg zal zijn gegroeid tot 
overleg over het bedrijfsbeleid; waarin 
de onmondigheid van de werknemer 
zal zijn weggenomen door inspraak en 
volwaardige medezeggenschap. 

Overheidsbemoeienis 

Hier is het, dat de ondernemer en de 
politicus elkaar ontmoeten. Want het is 
beider taak om die nieuwe situatie 
vorm te geven. Om te zorgen dat zowel 
het bestaande geen belemmering is 
voor het nieuwe, als in de drang tot 
vernieuwing niet datgene wordt 

geofferd wat verdient bewaard te 
blijven. Dat er altijd plaats en ruimte 
blijft voor inventiviteit, dadendrang, 
ondernemingszin. Om samen te waken 
tegen een te grote en te gedetailleerde 
overheidsbemoeienis met het 
bedrijfsleven waardoor initiatieven 
worden gedood, die hun kans moeten 
krijgen om de voorwaarden voor 
nieuwe welvaart te scheppen. En 
misschien vooral ook, om er samen voor 
te zorgen, dat de nieuwe 
technologische maatschappij aan de 
vooravond waarvan wij staan aan Big 
Brother niet de kans geeft, die George 
Orwell hem- niet als voorspelling, 
maar als waarschuwing- toedacht. 

Bedrijfsleven en politiek zullen elkaar 
blijven ontmoeten. In de toekomst 
misschien nog sterker dan nu al het 
geval is. Politici zullen zich altijd op 
het terrein van het bedrijfsleven 
begeven. Om regels te geven met het 
oog op de bescherming van de 
gezondheid; om te verhinderen dat de 
samenleving als geheel wordt geschaad 
door een te grote, ongecontroleerde 
macht in de hand van enkelen; om de 
randvoorwaarden vast te stellen, op 
basis waarvan het bedrijfsleven zich 
zal kunnen ontplooien in het belang 
van de samenleving en niet in strijd met 
dat belang. Voor een liberaal als ik ben, 
is het niet moeilijk vast te stellen, dat 
daarbij de optimalisering van ieders 
vrijheid uitgangspunt en doel zal 
moeten zijn. Vrijheid om te 
ondernemen, maar ook vrijheid van 
een verpest milieu, vrijheid van 
gebrek, vrijheid van angst om het 
dagelijks bestaan en om de toekomst. 
Vrijheid voor iedereen en niet alleen 
voor ondernemers. Omdat vrijheid 
nooit absoluut kan zijn, maar altijd 
haar grens vindt daar, waar zij de 
vrijheid van een ander aantast. 

Dialoog 

Die samenwerking vraagt om een open, 
eerlijke, en efficiënte dialoog. Waarbij 
politici voor ogen moeten houden, dat 
zij niet de opgave hebben tot iedere 

prijs de wensen en verlangens van de 
ene groep door hun machtswoord op te 
leggen aan een andere groep. Maar 
waarin van ondernemers mag worden 
verwacht dat zij niet iedere 
verandering ondergaan als een aanslag 
op hun bestaan. Waarin ook 
ondernemers blijk geven te beseffen 
dat zij niet leven in een statische, maar 
in een dynamische wereld, waarin in 
toenemende mate van hen zal worden 
gevraagd verantwoording af te leggen 
van hun doen en laten. Waarin zij er 
oog voor zullen hebben, dat zij niet het 
recht kunnen opeisen over hun 
toekomst zelf te beslissen en tegelijk 
dat recht aan anderen- hun 
werknemers- kunnen ontzeggen. 
Waarin zij niet- zoals b.v. in het geval 
van de zgn. Vredeling-richtlijn- hun 
absolute "njet" laten horen op 
ongeveer alles wat wordt voorgesteld, 
maar waarin zij bereid zijn om op 
constructieve wijze mee te denken en 
mee te praten over de vorm en de wijze, 
waarop het belang van de onderneming 
kan worden gepaard aan de verlangens 
van de werknemers. Volstrekte 
afwijzing staat misschien stoer, maar 
heeft uitsluitend als gevolg dat de 
politici dan zelf maar knopen 
doorhakken en naar eigen inzicht 
constructies bedenken, waarvan zij 
hopen dat ze werkbaar zullen zijn. 
Ondernemers en politici, vijanden? Ik 
geloof daar niet in. Niet zozeer omdat 
ik er niets voor voel mijn eigen vijand te 
zijn. Maar vooral omdat wij belang 
hebben bij samenwerking. Ons beider 
natuurlijke taak is het te werken aan 
een toekomst waarin onze 
samenleving op evenwichtige en 
vreedzame wijze kan functioneren. Als 
we daarbij wel eens dingen doen die 
onaangenaam op de ander afkomen, 
laten we ons dan niet afsluiten maar de 
dialoog hernieuwd beginnen. Want 
laten we wel wezen: ook al begrijpen we 
elkaar niet altijd, uiteindelijk kunnen 
we niet zonder elkaar. Met 
antagonisme lossen we niets op. Als we 
samen- politici én de beide partners uit 
het bedrijfsleven- de handen ineen 
slaan, zullen we erin slagen een wereld 
te bouwen, waarin het voor ons allen 
goed leven is. 
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Forumdiscussie 
KC Amsterdam 

13 december 1982: 
Stikkerhuis Amsterdam 
Aanvang: 20.00 uur 
onderwerp: Energieprijsbeleid 
partijen: VVD, CDA, PvdA, D'66 
inlichtingen: Dirk Kapelle, 020-
244270. 

13 december 1982: 
KC Zeeland 
te Heinkenszand (gem. Borsele) 
Aanvang: 20.00 uur 
onderwerp: "Energie in 't algemeen en 
kernenergie in 't bijzonder" 
partijen: VVD, CDA, PvdA, D'66 
inlichtingen: R. Re nes, 01660- 3488 
(H) 

Afdelingen 
7 december 1982: 
Afdeling Rolde 
Hotel Erkelens 
Aanvang 20.00 uur 
spreker: drs. T. Verhoeff(N.A.M.) 
olie- en gaswinning in Drenthe met een 
film vooraf 
na afloop discussie 

8 december 1982: 
Afdeling Haarlemmermeer 
Verenigingsgebouw De Deining te 
Hoofddorp 
Aanvang: 20.00 uur 
sprekers: drs. G. A. de Vreij 
dr. R. Braams 

15 december 1982: 
Afdeling Valkenburg e.o. 
Aanvang: 20.00 uur 
sprekers: A. K. van der Wal 
R. L. C. de Vaan 

Inlichtingen/aanmelden bij de heer 
Claus, tel.:04459-1916(huis) 

16 december 198 2: 
Afdeling Domburg-Oost Kapelle 
Ontmoetingscentrum Halve Maan, 
Oost Kapelle 
Aanvang: 20.00 uur 
spreker: dhr. Van Loon (KEMA) 
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Themabijeenkomsten 
15 december 198 2: 
Stadsherberg Assen 
Aanvang: 20.00 uur 
sprekers: dhr. R. de Meyer (RU 
Groningen) 
over de betekenis van de 
energiedragers voor de Nederlandse 
Energievoorziening 
dhr. N. Winkel (Ned. Gasunie) 
over Kolenvergassing in de 
Eemshaven. 
mevr. L. Rempt (Tweede Kamerlid 
VVD) 
geeft commentaar op eerdere 
bijeenkomsten in de Ondercentral es. 

17 januari 1983: 
Hotel De Wijnberg, Marktstraat 23, 
Sneek 
Aanvang: 20.00 uur 
sprekers: dr. R. Braams (Tweede 
Kamerlid VVD) 
C. Koning (E.C.N.-voorlichter) 
Gespreksleider: Jac. J. van Bethlehem. 
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~ I KONINGENKRIJGSMACHT: 
~! 
::·> Wat is er aan de hand? 
.·.· 
::. 

Onlangs is in de Tweede Kamer de laatste 
hand gelegd aan de algehele 
grondwetsherziening. 
Jan Kees Wiebenga, lid van de VVD- Tweede 
Kamerfractie, tot voor kort als Eerste 
Kamerlid betrokken bij deze materie, geeft 
tekst en uitleg. 

Tijdens de kabinetsformatie heeft de 
Tweede Kamer niet helemaal 
stilgezeten. Eind oktober ontstond bij 
de behandeling van het "staartje" van 
de grondwetsherziening nog enige 
deining. Wat was er aan de hand? Aan 
de orde waren enige zgn. 
"aanpassingswetsontwerpen". Dat zijn 
wetsontwerpen, waarbij de tekst van 
bepalingen uit de oude grondwet die 
ongewijzigd zijn gebleven, kunnen 
worden aangepast aan wel 
aangenomen grondwetswijzigings
voorstellen. Weinig mensen weten dat 
in de laatste jaren een algehele 
herziening van onze grondwet aan de 
gang is. Toch zijn er al met al37 
wetsontwerpen behandeld in twee 
lezingen. Hiervan zijn er enkele 
gesneuveld. Ik noem de bepalingen 
over het onderwijs, de defensie en het 
parlementair enquêterecht. De oude 
teksten bleven op die punten dus 
gehandhaafd. 

Defensie 

Vooral het gehandhaafde defensie
artikel gaf aanleiding tot mogelijk 
misverstand. Vandaar dat op dat punt 
een "aanpassingswetsontwerp" nodig 
was. De omstreden tekst luidt: "De 
koning heeft het oppergezag over de 
krijgsmacht". Het woord "Koning" 
betekent niet Koning als persoon, want 

sinds 1848 (Thorbecke!) is hij 
onschendbaar en zijn de ministers 
verantwoordelijk, zoals bekend. Toch 
staat er letterlijk alleen "Koning". 
Daar kwam bij, dat allerlei andere 
vergelijkbare bepalingen, zoals: "De 
Koning heeft het opperbestuur der 
buitenlandse betrekkingen" wèl waren 
gemoderniseerd. De regering stelde 
dan ook voor in zo'n 
aanpassingswetsontwerp het woord 
Koning te vervangen door regering. 
Hiertegen kwamen uit militaire en 
verzetskringen grote bezwaren. De 
krijgsmacht, zo stelde en stelt men, is 
moeilijk te vergelijken met andere 
rijksdiensten. Zelfs inzet van eigen 
leven kan immers van de militairen 
worden gevraagd. Extra motivatie voor 
hen, door een bijzondere band met het 
staatshoofd, zeker in oorlogstijd, is 
gewenst. Het oppergezag van de 
Koning zou dan ook daarom in de 
grondwet moeten blijven staan. De 
regering daarentegen wilde elke 
mogelijke gedachte dat de Koning( in) 
ook buiten de ministerraad om speciale 
bevoegdheden t.o.v. de krijgsmacht 
heeft, in de nieuwe grondwet 
uitsluiten. De woordvoerder van de 
Tweede-Kamerfractie, Henk Koning 
en de meerderheid van de VVD
Tweede Kamerfractie, heeft zich in 
deze laatste redenering kunnen vinden. 
Al met al is hierdoor wel bereikt, dat de 
krijgsmacht als rijksdienst, in 

tegenstelling tot alle andere 
rijksdiensten wel in de nieuwe 
grondwet blijft staan. Dit is een goede 
zaak, i.v.m. haar bijzondere karakter. 

Nieuws 

Over hoe het verder met de algehele 
grondwetsherziening zit, is weinig 
bekend. Dat komt vooral, omdat in 
197 5 bij de behandeling van de toen 
aan de orde zijnde nota 
grondwetsherzieningsbeleid allerlei 
voornemens van het toenmalige 
kabinet Den Uyl zijn afgewezen. Ik 
noem bijvoorbeeld de voorstellen tot de 
invoering van een beperkt 
districtenstelsel, een gekozen 
formateur(!), een referendum, en tot 
afschaffing van de benoemde 
burgemeester en van de Eerste Kamer. 
Daarmee was de angel natuurlijk uit 
het kwaad getrokken en het project niet 
meer publiciteitsgevoelig. Toch brengt 
de grondwetsherziening nog wel iets 
nieuws. Allereerst is er een aantal 
grondrechten bijgekomen. Als vlag op 
het gebouw van onze nieuwe grondwet 
fungeert artikel I: "discriminatie, op 
welke grond ook, is niet toegestaan." 
In onze ogen een prima zaak. Er is een 
verbod op de doodstraf opgenomen, 
alsmede een aantal sociale 
grondrechten. Dat zijn verplichtingen 
voor de regering om bepaalde taken zo 
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HenkKoning 

goed mogelijk te vervullen, zoals het 
nastreven van voldoende 
werkgelegenheid, van verbetering van 
het leefmilieu en dergelijke. Het 
kiesrecht, altijd al een teer punt, wordt 
uitgebreid. Nederlanders in het 
buitenland kunnen in de toekomst hun 
stem bij de Tweede Kamer
verkiezingen uitbrengen; terwijl 
inwoners van niet-Nederlandse 
nationaliteit dat zullen kunnen doen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Voor beide groepen is overigens nog 
wel een wijziging van de Kieswet 
nodig. De verwachting is, dat zij op zijn 
laatst in 1986 zullen kunnen stemmen. 

Enquêterecht 

Onomstreden waren- en zijn
natuurlijk niet alle voorstellen. Ik 
noem als recent voorbeeld nog het 
voorstel m.b.t. het enquê'rerecht. Door 
een wijzigingsvoorstel van het Tweede
Kamerlid Faber (CDA) werd nogal 
onverhoeds het bekende parlementaire 
recht om zelf onderzoeken te doen (het 
enquêterecht) veranderd in een 
minderheidsenquêterecht. Het kwam 
erop neer, dat een vijfde deel van de 

Kamerleden de Kamer als geheel zou 
kunnen verplichten om een enquête te 
houden. Daartegen bestond vooral van 
de zijde van de VVD-Eerste 
Kamerfractie veel bezwaar. Niet 
zozeer, omdat de oppositie in het 
parlement zo te veel macht zou krijgen 
maar vooral omdat bij het 
enquêterecht erg zware 
dwangbevoegdheden t.o.v. burgers 
gebruikt kunnen worden. Om aan een 
dertigtal Kamerleden dit zware middel 
in handen te geven zou te ver gaan. Bij 
de tweede lezing volgde de CDA
Eerste Kamerfractie de VVD-fractie 
en werd ook deze bepaling verworpen. 

Liberale zaak 

Al met al is een evenwichtige nieuwe 
grondwet ontstaan. Geen monument 
van staat, zoals de grondwet van 
Thorbecke, maar zeker ook geen vod 
papier. Het is goed dat ook een aantal 
liberalen zich hiervoor heeft ingezet, 
want liberalen hebben op dit terrein 
een naam te verliezen. Ik noem 
speciaal hierbij oud-minister Wiegel, 
het oud-Kamerlid Annelien Kappeyne 
van de Coppello en de 
regeringscommissaris Simons. Het is 
een prettige omstandigheid, dat straks 
de nieuwe Minister van Binnenlandse 
Zaken, Koos Rietkerk, de afkondiging 
voor zijn rekening kan nemen. 

• 
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Verkiezingen in 
Rotterdam 
Op 10 november werd de 
deelgemeenteraad 
Hillegersberg-Schiebroek 
gekozen. De uitslag werd -
en dat verwachtte niet 
iedereen - een groot succes 
voorde VVD. 
Op basis van de uitslag van 
de Gemeenteraads
verkiezingen van 2 juni jl. 
kon worden verwacht dat 9 
à 10 zetels zouden worden 
behaald. Het percentage 
verkregen stemmen bij de 
Tweede Kamer
verkiezingen van 8 
september jl. deed het 
aanvankelijk optimisme 
echter versomberen. Maar 
toen de uitslagen van de 
laatste stembureaus 
binnenkwamen, brak de 
feestvreugde los: 4 % 
stijging voor de VVD: de 
grootste partij in deze 
deelgemeente, een geringe 
achteruitgang van het 
CDA en een forse 
teruggang van de PvdA; 
6, 74 %. D'66 haalde zelfs 
helemaal geen zetel. 
Kortom een uitslag die tot 
tevredenheid stemt; weer 
een groot en belangrijk 
gedeelte van Rotterdam 
waarbinnen de VVD een 
stempel kan drukken op 
het bestuursgebeuren. 
De zetelverdeling is: VVD 
9,PvdA 7,CDA6,elkéén 
zetel kregen deR. Bej. 
Bond, de combinatie 
GPV -SGP-RPF en de 
OPLW. 

W. H. van der Stek 
Voorz. KC-Rotterdam 
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Teldersstichting zoekt nieuwe donateurs 

TELl)ERS 
S"J'ICH1'1HG 

De Teldersstichting opende ditjaar 
met het geruchtmakende, maar niet te 
weerleggen rapport over "De NCO en 
haar pupillen" (NCO = Nationale 
Commissie Voorlichting en 
Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking). Eén 
van de hoofdconclusies was dat de 
gesubsidieerde voorlichting over 
ontwikkelingssamenwerking vaak 
politiek eenzijdig is en dat zij dikwijls 
wordt gebruikt voor allerlei 
maatschappijkritische activiteiten. 

Dit rapport, gebaseerd op 
maandenlange studie en researchwerk 
heeft een zeer belangrijke rol gespeeld 
bij de overwegingen van de vorige 
minister van ontwikkelings
samenwerking, de CDA-er Van Dijk, 
over het verder functioneren van de 
NCO. De tijd van het volledig vrije spel 
van de NCO is afgelopen. Dit is een 
voorbeeld waartoe de studies van de 
Prof. dr. Teldersstichting kunnen 
leiden. 

Partijraad 

Hoezeer de rapporten van de 

De enorme groei van onze liberale partij 
gedurende het afgelopen jaar legt de VVD 
zware verplichtingen op. Een sterk groeiende 
partij heeft een groot kader nodig. Dat 
grotere kader, - waaronder ik ieder versta die 
bereid is tijd en inspanning aan de partij te 
besteden, die wordt geboeid door de filosofie 
en de ideologie van het Liberalisme :.. moet 
worden "gevoed". Deels gebeurt dat door 
cursussen en bijeenkomsten, maar de voeding 
aan de" wortels" van de VVD vindt plaats via 
de vele activiteiten van het onafhankelijke, 
wetenschappelijke, bureau De 
Teldersstichting. 

Teldersstichting leven, bleek ook uit de 
opkomst op de partijraadsvergadering 
van 27 februari in het Oranje Hotel in 
Leeuwarden. De partijraad boog zich 
over het rapport "Beheersing van de 
Overheidsuitgaven". De 
belangstelling was zó groot dat de 
verplaatsbare panelen naar de 
wandelgangen moesten worden 
verwijderd. De discussie splitste zich 
toe op o.a. de positie van de minister 
van financiën, op het profijtbeginsel, 
de verzorgingsstaat ( carènsdag van 
Rietkerk). Veel van de daar besproken 
zaken zijn terug te vinden in het 
regeerakkoord. Het duidelijkste bewijs 
dat de Teldersstichting niet 
"zweverig" bezig is. 

Dit najaar verscheen rapport 43 "De 
Sovjet-Unie en West-Europa", een 
verzameling van visies van 
Sovjetologen door drs. A.W. Kröner. 

De bundel is bedoeld om enig inzicht te 
krijgen in de verschillende aspecten 
van het Sovjet-beleid om te komen tot 
eenjuister beeld van de Russische 
maatschappij. Alleen door een zo juist 
mogelijk beeld zal het Westen zo goed 
mogelijk zijn politiek kunnen bepalen. 

Korting 

Een nieuwe activiteit van de 
Teldersstichting was het afgelopenjaar 
het uitgeven van boeken via 
commerciële kanalen. Twee 
belangrijke studies werden zo op de 
markt gebracht. VVD-leden 
ontvangen een aanzienlijke korting bij 
directe aankoop bij de 
Teldersstichting. 
Het eerste boek dat onder auspiciën 
van de Stichting verscheen was het 
door de huidige staatssecretaris voor 
buitenlandse handel, mr. drs. F. 
Bolkestein, gepubliceerde "Modern 
Liberalism", waarin voor het eerst het 
liberalisme als attitude en als filosofie 
naast elkaar zijn geplaatst. Dit boek 
bestaat uit interviews met negen 
prominente liberalen. Acht waren of 
zijn werkzaam in EEG-landen, de 
negende is een vooraanstaand politicus 
in India. De vraaggesprekken, die 
Bolkestein alle in het Engels vertaalde, 
geven niet alleen een duidelijk beeld 
van de ontwikkeling van het 
liberalisme in de verschillende landen 
maar ook een overzicht van de diverse 
ontwikkelingsstadia van het 



liberalisme. Voor degenen die het 
liberalisme aanhangen, is dit boek over 
dit nimmer zo grondig uitgediepte 
onderwerp een absolute "must". 
Eveneens geldt een forse korting op de 
aanschafvan het boek "Minister 
Stikker en de souvereiniteits
overdracht aan Indonesië: Nederland 
op de tweesprong tussen Azië en het 
Westen." Hiervan stond in V & D van 
19 oktober een uitvoerige recensie. 

Handvol 

Met bovenstaande activiteiten heb ik 
slechts een handvol bezigheden van de 
Teldersstichting geplukt. Het lijkt me 
meer dan voldoende om aan te tonen 
hoe belangrijk het werk van deze 
stichting is. Men zou haar mét de leden 
tot de wortels van de partij kunnen 
bestempelen. 
Het is echter zo dat voor niets alleen de 
zon opgaat. Met de steeds 
verdergaande bezuinigingen wordt ook 
dit bureau getroffen. Om de 
verspreiding van de rapporten, 
geschriften en boeken op zo breed 
mogelijke schaal te kunnen laten 
plaatsvinden en ze zo goedkoop 
mogelijk te kunnen houden, om het 
bureau met uiterst kundige krachten te 
kunnen blijven bemannen, is uw steun 
nodig. Vandaar de bijgevoegde oproep 
tot steun aan de Teldersstichting. We 
weten dat dit verzoek u bereikt in de 
meest dure maand van het jaar, maar 
misschien zijn de genoemde 
activiteiten voor u voldoende om toch 
naar uw giro-boekje te grijpen. 
Dat is de oprechte hoop van de 
Teldersstichting. 

Dubbel effect 

Indien u in de rapporte'R geïnteresseerd 
bent en de Teldersstichting wilt 
steunen, kunt u een abonnement op de 
rapporten nemen of donateur worden. 
Uw bijdragen hebben een dubbel 
effect, omdat de Teldersstichting 
subsidie ontvangt naar gelang van de 
eigen inkomsten (tot een maximum dat 

door het zeteltal van de VVD in de 
Tweede Kamer wordt bepaald). 
Een bijdrage van/ 50,-levert de 
Stichting dus/ 100,-extra 
studiemogelijkheden op. Nieuwe 
donateurs die minstens/ 25,
storten, ontvangen een gratis rapport 
naar keuze uit de onderstaande lijst. 
U kunt ook voor f 42,50 een 
abonnement nemen. Abonnees 
ontvangen alle rapporten direct thuis 
en kunnen bovendien bij hun 
aanmelding een gratis rapport uit 
onderstaande lijst bestellen: 
23. Kunst- zinnig subsidiëren, 197 4 
24. Naar een liberaal landbouwbeleid, 
1975 
25. Universiteit, Democratie en 
Wetenschap, 197 5 
26. Milieu, Groei en Schaarste, 197 5 
27. Vermogensaanwasdeling, 197 5 
28. Sociale Zekerheid Nu en Morgen, 
1976 

29. Nederland en de Derde Wereld, 
1976 
31. Arbeid: een studie over de plaats 
van de arbeid in de maatschappij van 
morgen, 1977 
32. Liberalisme in de Jaren Tachtig, 
1978 
3 3. Arbeidstijdverkorting op 
afbetaling, 1978 
34. Een liberale visie op de verdeling 
van inkomen en vermogen, 1979 
35. Energie tot 2000, 1979 
36. Internationale Ontwikkelingen en 
Buitenlands Beleid, 1980 
3 7. Namibië: een testcase voor Zuid
Afrika, 1980 
38. De Raad van Commissarissen in 
de Onderneming van Morgen, 1981 
39. De Liberalen, 1981 
40. Rechtsbescherming tegen de 
Overheid, 1981 
41. Beheersing van de 
Overheidsuitgaven, 1981 

Marco Island Florida 
Discover somepiace special: een tropisch (schier-)eiland 
in de Golf van Mexico, het "Miami Beach" van morgen, 
reeds luxe trekpleister voor vele Amerikanen. Nu een goed 
moment om te beleggen in bouwrijpe grondkavels, een 
even gebruikelijk beleggingsobject in de USA als aande
len. Een (tweede) huis erop bouwen mag ook. Enige unie
ke kavels te koop, direct van particulier. Prijzen vanaf 
$ 90.000,-, gunstige betalingscondities mogelijk. Alle 
info beschikbaar over dit soort beleggingen. Bezoek ter 
plaatse aanbevolen. 
Inl. na 20.00 uur: 01899 - 15325 

-
.,In 't Silverhuys'' 

Met onze deskundige zilver en goud restauraties kan 
ook u uw voordeel doen. 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT'S JUWELIERS BEDRIJVEN 
Haven 1 + 5 - Schoonhoven. 
Tel.: 01823- 2651. 
(Ook restaureren en verzilveren van 

cassettes e.a. artikelen.) 
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Reny Dijkman 

42. DeNCOenhaarPupillen, 1982 
43. De Sovjet-Unie en West-Europa, 
1982 
44. Hard Drugs Beleid, 1982 
Liberale Nota: 
Onderhandelingstaetiek van de 
USSR, 1981 
Liberale Nota: De Modernisering van 
Kernwapen,1981 

Voorts is er de mogelijkheid een 
steunabonnement vanf 250,- per 
kalenderjaar te nemen of om giften aan 
de Teldersstichting te doen. 

Fiscaal aftrekbaar 

Zowel voor de kleine als de grote 
donateurs en steunabonnees (doch niet 
de gewone abonnees) geldt de fiscale 
giftenregeling, die ook van toepassing 
is op politiek-wetenschappelijke 
instellingen, zoals de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting. Het bedrag dat in een 
bepaald jaar aan giften is gedaan komt 
in aanmerking voor aftrek van het 
belastbaar inkomen, voorzover de 
giften meer bedragen dan 1 %van het 
onzuiver inkomen (het inkomen vóór 
de vermindering wegens persoonlijke 
verplichtingen, buitengewone lasten 
e.d.). 
Het totaal van de giften aan diverse 
instellingen dient tenminste f 120,
of 1 %van het onzuiver inkomen te 
bedragen om aftrekbaar te zijn. 
Rechtstreekse giften zijn bij de 
schenker aftrekbaar in het jaar waarin 
zij zijn betaald. Indien het totaal der 
giften per jaar beneden het aftrekbare 
minimum blijft, kan door een 
combinatie van twee of meer jaren het 
minimum worden overschreden en de 
aftrekbaarheid wèl worden bereikt. 
Wilt u meer weten over de diverse 
mogelijkheden om voordelig giften of 
legaten aan het werk van de 
Teldersstichting ten goede te laten 
komen, dan zal de Stichting gaarne 
inlichtingen verstrekken. 
Het adres van de Teldersstichting is: 
Koninginnegracht 55a, 2514 AE 's
Gravenhage, telefoon 070- 631948. 

St~ au Teldersstiçhting 
H~\itseefikmiJop als: 

,~"~r:àl;~~!;:~~.~rj~, .. · 

. o 1t .VêlüÎ~chtingenÓver de tnGJ~~4éJJ,,gd'.llc*#ll!R 
.~~~!~~~n~g. 

o'Ik on~ hèfli~f- een accijJt-giro~~- .. 
!} ·f i':"·"'!",'·~·::· .:,._.:>.{'·~~1 ·;:"'~:-f·)~"f"':. :,~-: -: . ·'ji, ., ,,,I . 

o ~~:~s•tortik POit,.mhijtlS:~tjw~.u 
.·. ·' ~.:~ •. &.M.i'NAlcnstiçhtins, Konilngü:Jsiegl'Jobî$~11!~-~-~ 

. -.:{li!;!:ê~ gewoDitcmogéU~eid~t-~;f · 
,,, , .. ;·· .. ,<•;:') 
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Opzenden aan: 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 

Antwoordnummer 587, 
2500 WB 's-GRAVENHAGE 

(een postzegel is 
niet nodig). 



Inleiding 
De hierna uit te brengen adviezen zijn tot 
stand gekomen in een reeks van vergaderin
gen van de commissie. *) Bij het vaststellen 
van de adviezen was niet steeds sprake van 
unanimiteit. 
De commissie heeft besloten de adviezen 
niet uit te brengen in de vorm van regle
mentsartikelen, maar in die van suggesties. 
Zij acht het nuttig dat haar voorstellen eerst 
in beginsel worden besproken door de alge
mene vergadering alvorens het hoofdbe
stuur de uitwerking daarvan in reglements
artikelen ter hand doet nemen. 
Na de algemene vergadering van 3 juli 1982 
te Nijmegen, die door de meerderheid van 
de commissieleden werd bijgewoond, is de 
commissie eens te meer tot de overtuiging 
gekomen dat de kandidaatstellingsprocedu
re wijziging behoeft. Bij het opstellen van 
haar adviezen heeft de commissie meege-

*) De 34ste jaarlijkse algemene vergadering van 
22 en 23 mei 1981 besloot tot het volgende (zie 
Vrijheid en Democratie nr. 1250 van 9 juni 1981, 
blz. 11): 
"Het hoofdbestuur zal een commissie instellen om 
de systematiek van de technische inrichting van de 
kandidatenlijsten en de mogelijkheden en de on
mogelijkheden daarvan, alsmede het reglement op 
de kandidaatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer aan een nader onderzoek te onderwerpen 
en daarover te rapporteren aan de 35ste jaarlijkse 
algemene vergadering." 
In zijn vergadering van 24 augustus 1981 stelde 
het hoofdbestuur deze commissie in en benoemde 
tot haar leden: 
J. den Ouden, voorzitter, 
mevr. B. A. H. M. Lok-Knap, secretaresse, 
P.M. Blauw, 
mr. F. H. G. de Grave, 
mr. ir. H. Heijoe Makkreel, 
J. F. Meijeraan, 
mevr. mr. P. H. E. van Nierop-Kiers, 
Sch. Overwater, 
mevr. H. J. Sengers-van Gijn. 
In december 1981 werd de heer P. M. Blauw ver
vangen door het lid van het dagelijks bestuur, de 
heer P. L. van den Bossche. 
In aprill982 werd op verzoek van de commissie de 
algemeen secretaris van de partij, de heer W. J. A. 
van den Berg, aan de commissie toegevoegd. 

wogen de besluitvorming rond de kandi
daatstelling TK, zoals deze op genoemde 
vergadering tot stand is gekomen. 
De volgorde van de hierna uit te brengen ad
viezen is zoveel mogelijk de volgorde van de 
kandidaatstellingsprocedure TK. 

Adviezen inzake: 

(,'\ Zittende leden 
~ (art.3TK) 

De vraag aan de leden van de VVD, die mi
nister, staatssecretaris of lid van de Tweede 
Kamer zijn, of zij bereid zijn een kandida
tuur in overweging te nemen, te doen stellen 
door de algemeen secretaris in plaats van 
door het hoofdbestuur. Ook de kennisgeving 
aan de secretarissen van de kamercentrales 
en afdelingen van de ontvangen antwoorden 
c.q. de algemene bekendmaking daarvan, 
op te dragen aan de algemeen secretaris. 

Toelichting: 

De commissie wil op deze manier duidelijk 
maken dat de vraag aan bovenvermelde le
den slechts een administratieve handeling 
is. 

Technisch advies 
(art. 6.3 jo. art. 1. 1. onder 8 TK) 

Q A. Het technisch advies niet in mei 
\::::J door het hoofdbestuur te doen vast
stellen, maar op een zoveel eerder tijdstip 
dat dit advies kan worden opgenomen in de 
beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse alge
mene vergadering die aan de verkiezings
procedure voorafgaat. 

Toelichting: 

Momenteel schrijven art. 7 en 8 TK wel voor 
dat de ledenvergaderingen en centralever
gaderingen "beraadslagen en besluiten over 
het technisch advies", maar ook indien een 
dergelijke vergadering een afwijkend "be-
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sluit" heeft genomen, dient zij bij de samen
stelling van haar advieslijst het technisch 
advies van het hoofdbestuur te volgen. Dat 
advies drukt aldus zijn stempel op de gehele 
procedure tot aan de hoofdbestuursverga
dering van art. 9 TK en is bijzonder moeilijk 
voor wijziging vatbaar, zoals met name in 
1980 is gebleken. De commissie acht het 
van belang dat het advies (in meer beperkte 
omvang dan het huidige) op voorhand wordt 
vastgesteld door de algemene vergadering, 
na onderlinge beraadslaging. Afdelingen en 
kamercentrales moeten zich dan uiteraard 
daaraan houden. (Wijziging in later sta
dium alleen dan, wanneer bijzondere on
voorziene omstandigheden zulks gewenst 
zouden maken; zie advies 11) 

f.:::\ B. Het ontwerp-technisch advies 
~ dient zo beknopt en duidelijk moge
lijk te zijn, liefst in een beschrijvende vorm 
die logischerwijs leidt tot een aantal conclu
sies; deze conclusies dan in een geschikte 
volgorde te plaatsen voor behandeling in de 
algemene vergadering. 
Voorbeeld met betrekking tot de te bespre
ken punten (art. 6.3 TK): 
- aantal in te dienen lijsten; 
- aantal in elke kieskring te stellen kandida-

ten (aantal plaatsen op de lijsten; art. 6.3 
onder 1 TK); 

- aantal ten minste op elke lijst te plaatsen 
kandidaten die een kandidatuur voor een 
verkiesbare plaats in overweging willen 
nemen (art. 6.3 onder 3 TK); 

- totaal aantal kandidaten dat naar landelij
ke voorkeur zal worden gerangschikt; 

- al dan niet één lijstaanvoerder (art. 6.3 on
der 2 TK); 

- al dan niet een landelijke kopgroep van 
een bepaald aantal kandidaten; 
al dan niet een bepaald aantal kandidaten 
in een vaste volgorde op bepaalde plaatsen 
van alle lijsten ("ijzeren ring"; art. 6.3 on
der 6 TK); 

- wijze van spreiding van de (overige) aan 
de eventuele "ijzeren ring" voorafgaande 
kandidaten over de lijsten; 

- wijze van spreiding van de op de eventuele 
"ijzeren ring" volgende landelijke kandi
daten over de lijsten. 

Toelichting: 

In dit stadium dus nog geen combinaties van 
kieskringen, zoals thans voorgeschreven in 
art. 6.3 onder 5 TK. Zowel in het door de ka
mercentrale Utrecht voor de jaarlijkse alge
mene vergadering in mei 1981 ingediende 
voorstel als in het overeenkomstige voorstel 
van de kamercentrale Friesland werd ge
steld, dat het huidige technisch advies een 

.· .. ;,· .. 
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"eng regionalisme" zou bevorderen. Men 
zal daarbij o.a. het bij voorbaat vaststellen 
van de combinaties van kieskringen op het 
oog hebben gehad. Wat daarvan ook zij, in 
elk geval kan deze vaststelling op dat mo
ment (waarop zij nog lang niet nodig is) be
ter achterwege blijven. 

t:::\ C. In het technisch advies ingevolge 
~ art. 6. 3 onder 7 TK de kamercentrale
vergaderingen expliciet voor te schrijven 
een bepaald aantal namen op de advieslijst 
te plaatsen; dit aantal dient van verkiezing 
tot verkiezing te worden vastgesteld en 
dient niet hoger te zijn dan het aantal kandi
daten van wie met redelijke waarschijnlijk
heid te verwachten is dat zij in de Kamer 
zullen worden benoemd, eventueel door 
plaatsvervulling. 

Toelichting: 

Gelijke aantallen namen op de advieslijsten 
bevorderen de vergelijkbaarheid daarvan. 
De lengte van de advieslijst dient te worden 
beperkt om de kans te verminderen dat cen
trales gedwongen worden onbekende kandi
daten op te voeren ten einde het vereiste 
aantal te bereiken. 

G) Gegevensformulier 
(art. 5.4 TK) 

Systematisering van de te verstrekken gege
vens; volledige invulling, niet meer en niet 
minder. 
Bijvoorbeeld op te nemen: aanvang van het 
huidige lidmaatschap van de VVD; aparte 
vermelding van functies in de VVD en van 
die in vertegenwoordigende lichamen; 
maximum voor aantal gegevens dat mag 
worden ingevuld voor opleiding -werkkring 
-functies in de VVD- andere maatschappe
lijke activiteiten - vertegenwoordigende li
chamen. Dit alles- behalve de opleiding- al
leen uit de laatste 10 jaren, met vermelding 
van begin- en eind jaar. (Door een maximum 
te stellen moet de voorlopige kandidaat voor 
elke groep een keuze maken welke func
tie(s) hij het belangrijkste vindt om te ver
melden. Jaartallen maken duidelijk of men 
een bepaalde functie in het verleden heeft 
bekleed of nu nog vervult c.q. nog moet gaan 
vervullen, bijvoorbeeld in het geval van 
nieuw gekozen gemeenteraadsleden op de 
groslijst 1982.) 
Voorts een maximum te stellen aan het aan
tal "onderwerpen die de voorlopige kandi
daat naar zijn/haar mening het beste lig
gen". 

Toelichting: 

Een zekere stroomlijning van de vermeldin
gen in de groslijst kan bevorderlijk zijn voor 
het vormen van een enigermate vergelijkend 
oordeel. 

G) Rijkskiaskringen in 
Gelderland 

De gezamenlijke kamercentrale Gelder
land voor wat de kandidaatstellingsprocedu
re voor de Tweede Kamer betreft te splitsen 
in een centrale Arnhem (rijkskieskring 111) 
en een centrale Nijmegen (rijkskieskring 
IV). 

Toelichting: 

De afdelingen binnen de rijkskieskring Nij
megen (en ook die binnen de rijkskieskring 
Arnhem die echter veel meer VVD-leden 
omvatten dan Nijmegen) behoren naar de 
mening van de commissie dezelfde rechten 
en mogelijkheden te hebben als die binnen 
andere rijkskieskringen. 
Bovendien wordt door de voorgestelde split
sing het onevenredige "gewicht" dat de ad
vieslijst van de gezamenlijke kamercentrale 
Gelderland nu heeft, ingeperkt. 

G) Inrichting van de groslijst 
(art. 6. 1 onder 1 TK) 

De groslijst, voor zover het de voorlopige 
kandidaten voor een verkiesbare plaats be
treft, niet meer als voorheen alfabetisch in 
te delen. De groslijst bestaat uit afzonderlij
ke lijsten per kamercentrale van alle voorlo
pige kandidaten die in het gebied van die 
centrale wonen. Deze kandidaten worden 
geplaatst in volgorde van een door de betrok
ken centralevergadering te bepalen voor
keur. Daartoe wordt in de procedure tussen 
de voordracht van voorlopige kandidaten en 
de samenstelling van de groslijst (art. 5.4/5 
resp. 6.1 TK) een centralevergadering van 
elke kamercentrale ingevoegd. 
De in het begin van de procedure aan de af
delingen en aan het hoofdbestuur toeko
mende bevoegdheden tot kandidaatstelling 
veranderen hierdoor niet, evenmin als de be
tekenis van de groslijst in het vervolg van de 
procedure. 

Toelichting: 

Doel van dit voorstel is aan de groslijst infor
matie toe te voegen. In de tot dusverre be
staande procedure moeten vele ledenverga
deringen van afdelingen een advieslijst vast-

stellen aan de hand van een groslijst die 
slechts feitelijke gegevens bevat. Afgezien 
van incidenteel bestaande toevallige be
kendheid is een willekeurige afdeling in het 
algemeen niet in staat om zelfstandig een 
oordeel te vormen over nog niet zittende 
voorlopige kandidaten, wanneer deze niet 
uit de naaste omgeving afkomstig zijn. De 
ledenvergaderingen hebben daardoor geen 
wezenlijke invloed op de keuze van kandida
ten uit andere centrales, die op de t.z.t. door 
de kamercentrale op te stellen advieslijst 
zullen worden geplaatst. 
Dit voorstel van de commissie beoogt dan 
ook aan de groslijst enige informatie toe te 
voegen omtrent de waardering die door de 
eigen omgeving - waar men wel geacht mag 
worden een oordeel te hebben - aan de kan
didatuur van iedere kandidaat wordt ge
hecht. Bovendien beoogt dit voorstel het 
vaststellen van de volgorde van voorkeur te 
doen geschieden langs het normale kanaal 
van besluitvorming. 
Hierdoor kan de invloed van de afdelingen 
op twee manieren toenemen: in de eerste 
plaats krijgen zij meer invloed op de infor
matie die aan andere centrales wordt gege
ven over kandidaten uit de eigen centrale, in 
de tweede plaats kunnen de afdelingen 
reeds in het stadium waarin zij hun advies
lijsten opmaken, beschikken over informa
tie omtrent kandidaten die door andere cen
trales naar voren worden geschoven. 
Volledigheidshalve wordt er de nadruk op 
gelegd dat alle afdelingen volledig vrij blij
ven bij het opstellen van hun advieslijst. Zij 
zijn daarbij op geen enkele wijze gebonden 
aan de voorkeur van de centralevergaderin
gen, ook niet aan die van de eigen centrale. 
Het uiten van een afwijkende voorkeur blijft 
mogelijk. 

Voorbereiding 
centralevergaderingen 
(art. 8.3 TK) 

Meer nadruk op de verplichting om een 
overzicht van de door de afdelingen samen
gestelde advieslijsten te verstrekken. Daar
aan de verplichting toe te voegen dat op ba
sis van de afdelingsadvieslijsten een gemid
delde rangorde wordt berekend (Modder
mansysteem). Verplichting om het kamer
centralebestuursadvies deugdelijk te moti
veren, voor zover daarin afwijkingen van de 
Moddermanvolgorde worden voorgesteld. 
Een termijn stellen, waarbinnen het over
zicht van de advieslijsten, de gemiddelde 
rangorde en het advies van het bestuur van 
de kamercentrale moeten worden opge
maakt en verzonden. 
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Toelichting: 

Op deze wijze kunnen de verschillende af
delingsadvieslijsten het beste tot hun recht 
komen, terwijl zoveel als mogelijk is waar
borgen worden gegeven voor objectivering 
van het bestuursadvies. Een en ander neemt 
o_verigens niet weg dat de centralevergade
nng daarna alle besluiten kan nemen die 
haar goeddunken. 
De afdelingen moeten gelegenheid hebben 
om de op de kandidaatstelling betrekking 
hebbende stukken te bespreken in een le
denvergadering, alvorens de vergadering 
van de kamercentrale wordt gehouden. 

G) Centralevergaderingen 
(art. 8. 1 TK) 

De commissie adviseert de centraleverga
deringen van de kamercentrales alle op de
zelfde zaterdag te doen plaatsvinden. 

Toelichting: 

Deze procedure heeft praktische voordelen 
voor :-vat betreft de snelle en volledige ver
werkmg van alle te zelfder tijd bekend wor
dende uitkomsten. Bovendien wordt be
moeilijkt dat kamercentralebesturen enjof 
centralevergaderingen "gebruik" maken 
van reeds in een andere kamercentrale sa
mengestelde advieslijsten. 
Ook de kamercentrales, waarvan het gebied 
samenvalt met dat van een afdeling, verga
deren eerst op dezelfde zaterdag als de an
dere kamercentrales. 

Stemrecht in 
centralevergaderingen 
(art. 24.1 h.r., 1o. art. 20 
stat. en 49 h.r.) 

Het stemrecht per afgevaardigde (art. 49.1 
tfm .3 h.r.) in dier voege beperken dat een 
a_fgevaardigde nooit meer dan bijvoorbeeld 
tien stemmen mag uitbrengen namens ten 
hoogste vier verschillende afdelingen. 

Toelichting: 

Grote afdelingen zullen dus verschillende 
personen naar de centralevergaderingen 
moeten afvaardigen. Aan de ongebreidelde 
overdracht van stemmen volgens art. 49.3 
worden grenzen gesteld. 

Verloop van de 
centralevergaderingen 
(art. 8.4 t/m .6 TK) 

Voorgeschreven dient te worden dat over het 
bestuursadvies en de daaraan ten grondslag 
liggende gegevens, benevens over eventueel 
ingekomen stukken e.d., eerst algemene be
schouwingen worden gehouden alvorens de 
(stemmingen ter) samenstelling van de ad
vieslijst aan bod komen. 

Toelichting: 

He~ bestuu~sadvi~s is belangrijk omdat op 
basis van d1t advies de stemmingen in de 
centralevergadering worden gehouden. Al
gemene beraadslaging over het bestuursad
vies, in samenhang met de overige gegevens 
en omstandigheden, kan bevorderlijk zijn 
voor (de voorbereiding van) een goede be
sluitvorming. 

@ Wegingsfactoren 
,,Modderman-lijst'' 
(art. 9.1 onder 1 TK) 

Bij de berekening van de gewogen gemid
delde rangorde niet uitgaan van de aantal
len stemmen die bij de laatstgehouden 
T~eede-Kamer-verkiezing in elke rijkskies
knngjkamercentrale op de VVD zijn uitge
bracht (art. 10.2 onder 2 TK), maar van de 
aantallen leden per kamercentrale. 

Toelichting: 

De besluitvorming over de in te dienen kan
didatenlijsten geschiedt binnen het verband 
van de VVD. Daarop kunnen dus slechts die 
kiezers invloed uitoefenen die als lid van de 
VVD daarvan deel uitmaken. Dienovereen
komstig dient ook het "gewicht" van partij
organen te worden bepaald naar het aantal 
le~en dat in hun gebied woonachtig is. 
(Zie ook het overeenkomstige advies 15 on
der "Samenstelling verkiezingsraad" om de 
aantallen afgevaardigden in de verkiezings
raad voortaan ook naar rato van de aantallen 
leden per kamercentrale te bepalen.) 

8 Nader technisch advies 
(art. 9. 1 onder 2 TK) 

Afgez~~n van eventueel inmiddels opgetre
den biJzondere omstandigheden het oor
spronkelijk door de algemene vergadering 
vastg~stelde technisch advies (zie advies 
2a) met meer wijzigen. Er is echter wel na
der advies nodig met betrekking tot: 
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- eventuele combinaties van kieskringen 
waarbinnen op bepaalde plaatsen dezelf~ 
de ka_ndi_daten zullen worden gesteld, al 
dan met m dezelfde of in wisselende volg
orde (art. 6.3 onder 5/6 TK); 

- e~entuele ~~jstverbinding met andere poli
tieke partiJen/groeperingen (lijstencom
binatie; art. 6.3 onder 8 TK). 

Ontwerp van het 
hoofdbestuur 
(art. 9. 1 onder 3 TK) 

Ver~lichting om het ontwerp deugdelijk te 
motiveren, voor zover daarin afwijkingen 
van de Modderman-volgorde worden voor
gesteld. Aan het hoofdbestuur dezelfde be
voegdheid te verlenen als met betrekking tot 
de Eerste Kamer is opgenomen in art. 8.1 
onder 3 EK, namelijk dat het hoofdbestuur 
in bijzondere gevallen in zijn ontwerp na
men kan opnemen van leden van de VVD 
die niet in de groslijst zijn vermeld. 

Toelichting: 

Het lijkt nuttig om bedoelde bevoegdheid te 
verle~~n v_oor het geval zich in de- vrij gerui
~e- ~IJd d1e na het samenstellen van de gros
liJst IS verstreken, bijzondere omstandighe
den mochten voordoen. 
Zie overigens onder "Voorbereiding centra
levergaderingen", advies 6. 

@ Reacties op het ontwerp 
van het hoofdbestuur 
(art. 9.4 TK) 

De termijn van iets meer dan een week, die 
thans beschikbaar is voor mogelijke reacties 
van besturen van kamercentrales en afdelin
gen, te verlengen tot drie weken. 

Toelichting: 

De voorgestelde langere termijn maakt het 
mogelijk eventuele reacties beter te overwe
gen en beter tot hun recht te doen komen. 

Verkiezingsraad (art. 1 0 TK) 
en I of algemene vergadering 
(art. 12 TK) 

Aan de verkiezingsraad dient het eindoor
dee! te worden gegeven. De algemene verga
denng wordt uit het reglement TK verwij
derd. 



Toelichting: 

Blijkens de jongste ervaringen (3 juli 1982) 
kan blokvorming zich ook in een algemene 
vergadering op grote schaal voordoen. Der
halve komt het wel tegen de verkiezingsraad 
aangevoerde bezwaar, dat een juiste oor
deelsvorming wordt verhinderd door tevo
ren door enkele afgevaardigden gemaakte 
afspraken, in een ander licht te staan. In de 
verkiezingsraad, met een veel kleiner aantal 
aanwezigen dan op een algemene vergade
ring, zal een grondiger beraad over de op de 
definitieve lijsten te plaatsen kandidaten 
mogelijk zijn, hetgeen een doelmatige be
sluitvorming zal bevorderen. 

e Samenstelling 
verkiezingsraad (art. 1 0. 2 TK) 

Aantal afgevaardigden per kamercentrale 
naar rato van het aantalleden (nl. per 500 le
den met een afronding naar boven heeft een 
kamercentrale één stem), dus niet meer 
naar het aantal bij de laatste Tweede-Ka
merverkiezing op de VVD uitgebrachte 
stemmen. 
Dit aantal afgevaardigden door de centrale
vergadering van elke kamercentrale te be
noemen, waarbij wordt uitgegaan van het 
aantalleden van de kamercentrale, zoals dit 
op 1 januari voorafgaande aan de aanvang 
van de verkiezingsprocedure is ingeschre-

ven bij de afdelingen die tot de desbetref
fende kamercentrale behoren. 
Tevens wordt voor iedere afgevaardigde een 
plaatsvervanger benoemd. Overigens is het 
denkbaar dat voor meer dan één afgevaar
digde dezelfde plaatsvervanger wordt aan
gewezen, onder handhaving van de regel dat 
door een afgevaardigde c.q. plaatsvervanger 
slechts één stem ter vergadering wordt uit
gebracht. Voorts verdient het aanbeveling 
dit stemrecht uitsluitend te beperken tot de 
afgevaardigden van de kamercentrales. Dit 
stemrecht is dus niet overdraagbaar, behou
dens voor de door de kamercentrales aange
wezen plaatsvervangers. 
Ingevolge art. 50.1 h.r.onder 1, 2, 3 (behou
dens de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal) en 4 hebben de leden van 
de partijraad eveneens toegang tot de ver
kiezingsraad. Zij mogen daar het woord 
voeren doch hebben geen stemrecht. 

Toelichting: 

Gezien het streven om zoveel mogelijk de 
invloed van de leden van de VVD (c.q. die 
van de lagere organen) tot zijn recht te doen 
komen, lijkt het anno 1982 een anachronis
me om het stemrecht ook toe te kennen aan 
die personen (organen), die voor hun hande
len niet rechtstreeks verantwoording schul
dig zijn aan die organen, die reglementair 
betrokken zijn bij het opstellen van advies
lijsten. 

Enige kanttekeningen· 
van het hoofdbestuur bij het advies van de commissie 
kandidaatstelling en technisch advies m.b.t. tot wijzigingen in 
het reglement op de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer 

Het hoofdbestuur heeft in het algemeen 
met instemming kennis genomen van de ad
viezen van de commissie. Voor een groot 
aantal punten verdient het aanbeveling de 
suggesties van de commissie te verwoorden 
in reglementswijzigingen. 
Het hoofdbestuur meent dat een van de be
langrijkste dieper liggende oorzaken, waar
door de gang van zaken tijdens de kandi
daatstelling wijziging behoeft, is gelegen in 
het feit dat de niet-zittende kandidaten bij 
het overgrote deel van de kiezers tijdens de 
getrapte verkiezingen (afdeling, kamercen
trale, algemene vergadering) volstrekt on
bekend zijn. De vele persoonsbeschrijvin
gen met of zonder foto, die tevoren werden 

rondgestuurd, hebben daar weinig aan kun
nen veranderen. 
Door deze onbekendheid kan door de diver
se "promotors", die al of niet in kongsi's 
werken, vrij willekeurig met de plaatsing 
van de kandidaten worden omgesprongen. 
Hierdoor krijgt de zgn. Moddermanlijst een 
schijn van gewicht. Destijds bedoeld als een 
cijfermatige weergave van de democrati
sche uitspraak van de basis, berust zij in 
werkelijkheid op een reeks toevallige facto
ren en is verworden tot een hulpmiddel voor 
de promotors en de kongsi's. 
Het hoofdbestuur pleit dan ook voor af
schaffing, althans voor verwijdering uit het 
desbetreffende reglementsartikel (art. 

Leden van het hoofdbestuur dienen niet als 
zodanig in de verkiezingsraad mee te stem
men. (In centralevergaderingen van kamer
centrales is dit met bestuursleden van de ka
mercentrale ook niet het geval.) Uiteraard 
staat het ledenvergaderingen en centrale
vcrgaderingen wel vrij om tot afgevaardig
de een bestuurslid van de kamercentrale 
c.q. lid van het hoofdbestuur te benoemen, 
dat in die afdeling resp. kamercentrale be
hoort. 

G Verloop van de 
verkiezingsraad 
(art. 10.7t/m 10.10TK) 

Hetgeen bij Advies 9 is vermeld onder" Ver
loop van de centralevergaderingen" is van 
overeenkomstige toepassing. 

@ Afwijkingen van de 
procedure 
(zie art. 16 PS en art. 15 GR) 

Het verdient overweging om ook voor de 
kandidaatstelling van leden van de Tweede 
Kamer een, naar omstandigheden gewijzig
de, klachten- en beroepsregeling in te voe
ren, zoals reeds bij andere kandidaatstel
lingsprocedures voorkomt. 

Vastgesteld door de commissie 23 september 
1982. 

9.1.1). 
In plaats daarvan en ter ondervanging van 
het gesignaleerde onbekendheidsprobleem, 
dient het hoofdbestuur reeds in een vroeg 
stadium een voorlopig advies op te stellen. 
Dit kan in de periode, volgend op de ont
vangst van de eerste lijst van de kamercen
trales, die waarin de eigen kandidaten in 
volgorde zijn gezet (conform het voorstel 
van de commissie). Na ontvangst van deze 
lijsten moet het hoofdbestuur de hoogst ge
plaatsten per kamercentrale voor een pre
sentatie en nadere kennismaking uitnodi
gen. 
Na op deze wijze alle potentiële kandidaten 
beoordeeld te hebben, stelt het hoofdbe-
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stuur een voorlopig advies op. Weliswaar zal 
daardoor een kleine verlenging van de pro
cedure plaatsvinden, maar dat behoeft niet 
bezwaarlijk te zijn indien de verkiezings
raad na de vaststelling van het verkiezings
programma plaatsvindt, zoals in de bedoe
ling ligt voortaan te doen geschieden. 

Bij het ontnemen van de reglementaire sta
tus aan de Moddermanlijst past natuurlijk 
niet de door de commissie voorgestelde 
schriftelijke motivering van , afwijkingen 
van een gemiddelde rangorde van de advies
lijsten van de afdelingen. De hoofdbestuurs
leden, tevens vertegenwoordigers van de ka
mercentrales, hebben tot taak de keuze van 
het hoofdbestuur tijdens de kamercentrale
vergaderingen mondeling te motiveren. 
Mutatis mutandis geldt dat ook voor be
stuursadviezen van de kamercentrales. 
Nog enkele opmerkingen over nadere advie
zen van de commissie. 

Technisch advies (advies 2c) 
Het aantal namen dat de kamercentrale ex
pliciet op de advieslijst dient te plaatsen, 
ware te stellen op het aantal zittende leden 
plus de helft (vergelijk reglement gemeen
teraden, art. I). 

Verkiezingsraad enjof algemene vergade
ring (advies 14) 
Het hoofdbestuur maakt bezwaar tegen het 
geheel uitschakelen van de algemene verga
dering, zoals voorgesteld door de commis
sie. Hiermede ontneemt men partijleden 
het spreekrecht, terwijl de 2/3 gekwalifi
ceerde meerderheid een voldoende bescher
ming is tegen ongewenste ontwikkelingen. 
Wel zou men de verkiezingsraad en de alge
mene vergadering zo laat mogelijk dienen te 
houden, bij voorkeur nadat het verkiezings
programma is vastgesteld. Daardoor wordt 
ook aan de kandidaten nog gelegenheid ge
boden zich terug te trekken bij principiële 
bezwaren tegen het vastgestelde verkie
zingsprogramma. 

Samenstelling verkiezingsraad (advies 15) 
Het komt het hoofdbestuur voor dat de 
thans stemrecht bezittende ereleden en de 
15 door het hoofdbestuur benoemde leden 
in de verkiezingsraad gehandhaafd dienen 
te blijven. Juist zij kunnen zich onafhanke
lijk opstellen. 
Op grond van vorenstaande overwegingen 
komt het hoofdbestuur voorts tot de volgen
de mening over de door de commissie opge
stelde adviezen: 

Zittende leden (advies I) 
volgen. 

Technisch advies (advies 2) 
A en B volgen; C amenderen als hiervoor 
aangegeven. 

Gegevens formulier (advies 3) 
volgen. 

Rijkskieskringen in Gelderland (advies 4) 
volgen. 

Inrichting van de groslijst (advies 5) 
volgen. 

Voorlopig hoofdbestuursadvies (nieuw) 
Tussen het tot stand komen van de groslijst 
en de voorbereiding van de centralevergade
ringen stelt het hoofdbestuur een voorlopig 
advies op voor de bezetting van een aantal 
plaatsen, gelijk aan het aantal zittende le
den plus de helft (zie 2). Vóór het opmaken 
van dit advies worden de hoogst geplaatste 
niet-zittende leden uitgenodigd zich bij het 
hoofdbestuur te presenteren. Het advies van 
het 'hoofdbestuur wordt gepubliceerd. 
Daarna vinden de afdelingsvergaderingen 
plaats. 

Voorbereiding centralevergaderingen (ad
vies 6) 
alleen het gestelde in de eerste volzin vol
gen; voor het overige afwijzen. 

Centralevergaderingen (advies 7) 
volgen. 

Stemrecht in centralevergaderingen (advies 
8) 
volgen. 

Verloop van de centralevergaderingen (ad
vies 9) 
volgen. 

Wegingsfactoren Modderman-lijst (advies 
10) 
afwijzen en in plaats daarvan deze lijst haar 
reglementaire status ontnemen. 

Nader technisch advies (advies 11) 
volgen. 

Ontwerp van het hoofdbestuur (advies 12) 
volgen met dien verstande dat het gestelde 
in de eerste volzin niet betrekking heeft op 
afwijkingen van de Modderman-volgorde, 
maar op afwijkingen van het eerder gepubli
ceerde voorlopig advies; de motivering kan 
mondeling op de vergadering van de verkie
zingsraad geschieden. 

Reacties op het ontwerp van het hoofdbe
stuur (advies 13) 
volgen. 

Verkiezingsraad enjof algemene vergade
ring (advies 14) 
afwijzen. 

Samenstelling verkiezingsraad (advies 15) 
volgen, met dien verstande dat het stem
recht van de ereleden en de 15 door het 
hoofdbestuur in de partijraad benoemde le
den gehandhaafd blijft. 

Verloop van de verkiezingsraad (advies 16) 
afwijzen en bestaande procedures handha
ven. 

Afwijkingen van de procedure (advies 17) 
volgen. 

16 november 1982. 

De mooie zomer is voorbij: 
Vreugdevol was zij, ook voor onze Partij. 
Toch zorgen blijven er, ook voor uw tuin. 
Waarom ons dan niet gebeld en besteld? 
Daarom voor al uw tuinwensen naar: 

J. Lodewijk en Zoon 
Tuinontwerp-aanleg-onderhoud 
sinds 1935. 
Enschede, tel.: 053- 761987. 

Lid. N.H.G. 
Rijks-erkend. 
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Nog nooit hebben zoveel 
leden een brief gestuurd aan 
V & D met een verzoek tot 
plaatsing. We zouden een 
blad kunnen vullen. Daarom 
beeft de redactie een collage 
gemaakt van de 
binnengekomen kritiek op bet 
benoemingsbeleid. Een 
globaal antwoord vindt u in 
bet hoofdartikel van dit 
nummer. Dat neemt niet weg 
dat uw stem, uw kritiek 
geboord moet worden. Alle 
briefschrijvers zullen 
bovendien van bet algemeen 
secretariaat nog antwoord 
krijgen. 

Reny Dijkman 

Benoemingsbeleid 

- .. De activiteiten van onze WD gedurende 
de kabinetsformatie, in het bijzonder de 
benoeming der staatssecretarissen voor 
defensie en landbouw wekken bevreemding. 
Uitlatingen in een amusementsprogramma 
over wel betaalde contributie van de WD 
door de heer Schwietert zullen zeer zeker 
niet in dank worden afgenomen. WD.let op 
uw zaak, ook rond de benoemingen van 
staatssecretarissen . .. "(N. Overbeeke) 

- .. Met verontwaardiging las ik hoe-onder 
druk van het CDA- koehandel bedreven 
werd ten koste van een integer. capabel en 
vakbekwaam man alsAd Ploeg. Nog groter 
werd mijn af~chuw toen bleek dat op de 
voor Ploeg hestemde plaats een zekere 
Charl Schwietert- ex NOS-medewerker
naar voren werd geschoven. Heeft de WD 
geen fatsoenlijker, serieuzer kandidaat als 
deze schertsdoctorandus die zich ten 
onrechte voor ex-officier uitgeeft en geen 
twee jaar of twee maanden (vul zelf maar 
in) WD-Iid is. Dit is een aanfluiting zowel 
voor de VV [)als voor de politiek in het 
algemeen. I/ iermede wordt de goede naam 
van de VVD te grabbel gegooid . .. "(H.M. 
Haverkarn van Rijsewijk) 

- .. Gebleken is bij het aanzoeken van 
kandidaten voor diverse posten wel of niet 
in de regering. dat diverse 
onzorgvuldigheden zijn gepleegd. die 
oorzaak zijn van een stroom van geruchten 

In deze rubriek zullen reacties van ten 
hoogste honderd woorden worden 
opgenomen. Langere brieven worden door de 
redactie ingekort. Aanvallen op personen 
komen niet >OOr plaatsing in aanmerking en 
zullen ook niet worden beantwoord. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie bet 
met de inhoud eens is. 

en negatieve geluiden over die kandidaten 
en daarmee onze partij. Geenszins zal dit 
door u (hoofdbestuur) wenselijk worden 
geacht. Bovendien is het ietwat vreemd op 
dit moment pas te kunnen vernemen. 
datgene wat eigenlijk in de discussie bij het 
opstellen van de kandidatenlijst had 
moeten worden meegewogen. Een en ander 
doet de fractie en u. hoofdbestuur. inzake 
deze benoemingen weinig vertrouwen 
schenken en verplicht de ledenvergadering 
bij een volgende gelegenheid met nog 
grotere waakzaamheid kandidaten te 
benaderen. Ik stel me voor dat u, 
hoofdbestuur. met duidelijke uitspraken 
komt. Via welk medium laat ik aan u over. 
Laten we allen die aan de laatste winst 
hebben meegeholpen niet teleurstellen met 
een verlies bij de volgende maal . .. "(Gijs 
Dröge) 

- .. Hoe sloeg de schrik echter om ons hart. 
na het vernemen van de berichten over de 
staatssecretarissenzwendel op Defensie en 
Emancipatiezaken. De heer Schwietert 
weet van toeten noch blazen op 
defensiegebied en mw. Kappeyne van de 
Coppello had onlangs bedankt voorde WD 
( nietvoorde WD. maarvoorde fractie, 
red.). terwijl ze nu weer voor diezelfde WD 
in de regering zit. Om dan de kundigste 
defensiemanAd Ploeg naar de boerderij te 
sturen is toch wel het toppunt! Ik dacht dat 
de WD van dit soort praktijken verschoond 
was. Ik moet helaas bekennen dat mijn 
vertrouwen wankelt en na po/sing in mijn 
kennissen- en werkkring moet ik helaas 
concluderen dat mijn teleurstellingwordt 
gedeeld. Ik hoop tenzeerstedat in 
voorkomende gevallenprincipiëler zal 
worden gehandeld. Ik neem aan dat u dit 
schrijven niet in V & D durft te 
plaatsen . .. "(J. L. Chr. Kroot) 

- .. Voor een tweede maal is de heer Ad Ploeg 
gepasseerd voor een volwaardige plaats in 
het kabinet. Des te ergerlijker is deze keus 
als men bedenkt dat de heer Ploeg sinds zijn 
vertrek uit de militaire dienst sinds 197 2 in 
de Tweede Kamer zit en de heer Charl 
Schwietert nog moet bewijzen wat hij 
waard is. Welke redenen aanwezig moeten 
zijn om niet in aanmerking te komen voor 
een benoeming met een logischer karakter 
kan ik niet doorgronden. Mijns inziens is 
deze benoeming eerder een handvat voor 
grappenmakerijen dan wel een teken van 
ondoordacht denken binnen eenfractie met 
eennieuwe leider." (H. U. G. 0. Reerink) 

- .. Schandalig zoals er is gesold met de 
heer Ploeg. De WD onwaardig." ( H. 
Hofstee) 

.. Je vraagt je af hoe dat overkomt bij al 
die duizenden mensen in de provincie, waar 
je zelf ook bij hoort. Hebben die allemaal 
ook die nare smaak in de mond van die 
achterkamertjespolitiek, dat geschuif met 
mensen naar posten waar ze geen verstand 
van hebben. Gelukkig, denk je dan, het zit 
alleen bij het CDA. En dan op het eind komt 
het bij je eigen partij. Een deskundige 
wordt op een zijspoor gezet. Een volslagen 
ondeskundige en gelegenheidspartij lid 
wordt staatssecretaris. Gekonkelefoes, 
vriendjespolitiek en handjeklap. De WD. 
ook mijn partij, heeft het aanzien van de 
politiek ernstig geschaad. Schandalig en 
jammer . .. "(Z. Veldhoen) 

- .. Met mij zullen vele leden van de WD 
benieuwd zijn naar een nadere uitleg van de 
gang van zaken rond de benoemingvan een 
aantal functionarissen, zowel in het kabinet 
als in de kamer . .. Wat speelt een rol en in 
welke mate en volgorde? Bekwaamheid, 
beloningvoorverdiensten in de partij, 
antecedenten, politiek haalbaar, 
sympathie/antipatie ... etc? Velenzullen 
met mij niet de indruk hebben dat in een 
aantal gevallen de grootste zorgvuldigheid 
in acht is genomen . .. Hoe moet je 
bekwaamheid inschatten van 
functionarissen die op departementen 
terecht komen, waar ze geen enkele kaas 
van hebben gegeten. Het worden 
verlengstukken van de ambtelijke top in 
plaats van zelf leiding te kunnen geven. De 
toelichting van de heer Evenhuis in het tv
journaal was ook nietszeggend . .. " ( J. F. 
Pop ma) 

- .. Met alle respect voor de manier waarop 
de heer Nijpels de onderhandelingenmet 
het CDA heeft gevoerd, komt het mijvoor 
dat er vreemd met deskundigen op een 
bepaald vakgebied is geschoven. Een gebied 
waarop ze wel inzetbaar maar niet 
deskundig waren. Dit is o.a. met mevrouw 
Schoo en de heer Ploeg gebeurd. Wat de 
laatste betreft bestaat de indruk dat de 
WD wat al te gemakkelijk opzij is gegaan 
voor o.a. de heer Vim Houwelingen. Dat 
daar dan ook nog een politiek lachertje uit 
is voortgevloeid in de affaire Schwietert. is 
een blunder die noch de politiek noch de 
WD. in het bijzonder. goed doet. 
Integendeel, de politieke integriteit van de 
WD heeft hierdoor een deuk gekregen en 
nu mag Kamminga zeggen dat de WIJeen 
stootje kan velen en dat het om de ideeën 
gaat, maar intussen is de schade al geleden. 
Schreef Kamminga in V & D van 2 
november niet, dat de keuze van ministers 
en staatssecretarissen de grondslagvormen 



van het kabinetsbeleid . .. , dat de 
beoordelingvan dat beleid bepalend zal 
zijnvoorde VVDendatweonsinhogemate 
verantwoordelijk voelen voor wat er zal 
gebeuren? ... De kiezer voelt zich ronduit 
bedot. Het is te hopen dat men in het vervolg 
wat kritischer en minder overhaast te werk 
zal gaan . .. "(P. Smit) 

- .. Politici die na het plegen van leugens 
ontslag nemen, hebben volgens mij geen 
recht opeen uitkeringvanf 120.000,-en 
ook niet op het laatste salaris. Een partij die 
uitkeringen ten goede willaten komen aan 
hen die het nodig hebben, moet een motie 
indienen om dit te voorkomen . .. " 
( Leon Ne/en) 

- .Als je in hart en nieren VVD bent en dit 
leest (artikel was bijgevoegd). dan vraag ik 
me af waar zijn onze mensen mee bezig: om 
de zaak af te breken of op te bouwen? Maken 
we ons dan druk met verkiezingen en 
dergelijke voor zulke negatieve berichten in 
de kranten? Zijn er in den lande voor 
dergelijke functies geen betere mensen te 
vinden met "een schone lei"? Ç-4. Kloosters, 
langer lid van de VVD dan twee maanden) 

Milieuhygiëne, zijn of niet zijn 

De ontkoppelingvan Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en deze laatste 
onderbrengen bij Volkshuisvestingen R.O. 
vind ik een betreurenswaardige beslissing. 
Als ergens een positieve correlatie aanwezig 
is, dan is dit tussen volksgezondheid en het 
milieu. Ik kan er alle begrip voor hebben, 
dat ook Ministeries t.g.v. wildgroei aan een 
herstructurering toe zijn maar dan zou ik 
bij elkaar doen wat bij elkaar hoort en dat 
is uitgaande van de al omvattende 
milieuproblematiek waarmede wij 
dagelijks geconfronteerd worden 
milieuhygiëne, milieubeheer, 
volksgezondheid, woningbouw en R. 0. Een 
dergelijk Ministerie zou kunnen heten 
Ministerie van de Milieuproblematiek. 
Een eenhoofdige leiding met een aantal 
staatssecretarissen en men kan het gehele 
veld over zien. 
Nu heeft het er alle schijn van. dat de 
milieuhygiëne op een zijspoor wordt 
gerangeerd. Het wordt immers luid· 
gehoord, dat de milieuhygiëneeen 
belasting voor de economie is. Zij is wel een 
belast ing. maar voor de mens en zijn 
natuur. 
Waar Waterstaat in rechte lijnen denkt, 
denkt R.O. in vierkanten. NormstellinK 

• • 
• • • 
• • • • ;,'tl. • • • wordt dan afgesteld op de economie en niet • 

op de volksgezondheid. Tussen die twee • 
waarden ligt een zeer groot verschil. : 

Dr. RemkoE. de Maar : 
's-Gravenhage • 

BEILEN 
Op 13 decemberspreekt de heer J. Franssen 
in hotel Prakken. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: Waar gaan we met het 
onderwijs naar toe? 

Grote steden 

• VROUWEN IN DE VVD DORDRECHT 
: Op I 0 december spreekt mevr. M. J. H. den 
• Ouden-Dekkers in de" Viersprong". 
: Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
• "vredesonderwijs". 
• 

De colleges van burgemeesters en • STATENCENTRALE FRANEKER 
wethouders van de grote steden hebben de : Op 21 januari spreekt de heer P.M. Blauw 
informateur verzocht snel hulp en bijstand • in het R.K.-verenigingsgebouw te Franeker. 

~~Fagaevroenm .. ? : Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: landbouw 
m • in de politiek. 
Omdat men in het verleden een verkeerd • 
beleid heeft gevoerd in deze gemeenten. Ex- • 
wethouder Van der Ploeg stelt in een artikel 
in Bouw no. 19 dat de gemeente Rotterdam 
zelfhet exploitatietekort van ongeveer 
f 1500,-per jaar per woning te dragen 
heeft. Datvoordeaankoopf 175 miljoen 
werd geleend hetgeen een rentelast vanf 18 
miljoen per jaar betekent. 
Hierbij komt dan nog de thans zeer slechte 
financiële positie van de woningbouw
verenigingen die ook in het avontuur 
werden betrokken. In het verleden wenste 
de Stichting Particuliere 
Woningrehabilitatie de particuliere 
woningen te renoveren. Eenfinancieel veel 
voordeliger werkwijze! I 
Waarom dan nu weer de gemeenschap voor 
verkeerde investeringen laten opdraaien? 
Een ondernemingwas door zo'n 
handelwijze failliet geweest. De vakbonden 
weten dan direct de schuldige aan te wijzen. 
Welkepoliticus wijst nu de schuldige aan? 

H. J. Derksen 
Rotterdam 

De redactie verzoekt u 
vriendelijk voor de laatste V 
enDvan ditjaargeen 
ingezonden brieven meer te 
sturen. Voorhet U 
decembernummer hebben we 
nog de nodige epistels liggen. 
Het 25 januari-nummer zal 
een themanummer over 
Scholingen Vorming 
worden. In februari starten 
we weer met "Mijn opinie 
is ... " 

• 

• 
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's-GRAVENHAGE OA 11 
Op 13 december spreekt de heer prof. dr. ir. 
J. J.C. Voorhoeve in Ons Centrum, 
Thorbeckelaan. Aanvang: 20.00 uur. 

's-GRAVENHAGE OA 11 
Op 3 januari spreekt de heer R. L. 0. 
Linschoten in Ons Centrum, 
Thorbeckelaan. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: Jeugdwerkloosheid. 

HENGELO 
Op 24 januari spreekt de heer dr. G. 
Zoutendijk in hotel't Lansink. Aanvang: 
20.00 uur. Onderwerp: kernenergie. 

ROSMALEN 
Op 13 december spreekt de heer drs. L. M. 
L. H.A. Hermans in de boerderij "Keijzer". 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Actuele 
politiek. 

VVDJVOORSCHOTEN 
Op I 0 december spreekt de heer R. L. 0. 
Linschoten in de aula van het 
scholencomplex Noord-Hofland. Aanvang: 
20.15uur. 

OC Zuidelijke IJSSELMEERPOLDERS 
Op 20 december spreekt de heer ir. H. J. 
Louwes in "de Horst" te Zeewolde. 
Aanvang: 20.00 uur. 

VVD-PROMINENTEN 
- Op 4 januari spreekt de 
heer J. Kammin ga tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in 
Bellevue te Assen. Aanvang: 
20.00uur. 

- Op 17 januari spreekt de 
heer A. Ploeg in hotel Veld en 
Boszicht te Nunspeet. 
Aanvang: 20.00 uur. 



De premie voor een ziektekostenver
zekering wordt ieder jaar 'n flink stuk 
duurder. Ook voor jonge gezinnen. 
Met vaak toch al hoge lasten. Logisch 
dus, dat je zoekt naar een alter
natief. Naar een uitstekende verzeke
ring, die een stuk goedkoper zou 
moeten zijn. 
Dat kan nu. Met de speciale polis voor 
jonge gezinnen: de "Jongeren polis". 
Een verschil van duizend gulden of 
anderhalfduizend gulden komt regel
matig voor. 
Kijk zelf maar. En vergelijk 't met de 
premie die je nu betaalt. Hoeveel 
scheelt 't? 

Wil je méér informatie? Over de uit· 
gebreide dekking die GOV je biedt? 
Over de tegemoetkoming in de tand
~Htskosten voor het hele gezin, of de 
u1tgebre1de vergoeding van alterna
tleve geneeswijzen, die Je geen cent 
extra kosten? 

KAN DE ZIEKTEKOSTEN
VERZEKERING DAN NIET 
ZO'N f 1000:- GOEDKOPER? 

Vraag dan de heldere informatie aan. 
Met één telefoontje is dat geregeld. 

Bel 05437- 2946 of 4966. 
Of stuur de bon in. Ook dat gaat snel. 

Premie per jaar voor 'n complete ziektekostenverzekering, inclusief huisarts, 
apotheek, alternatieve geneeswijzen, etc. 

Standaarddekking 
tot 25 jaar premie f 960.
tot 30 jaar premie " 1.060.
tot 35 jaar premie " 1.160.
tot 40 jaar premie " 1.260.-

Met vast eigen risico-bedrag 
tot 25 jaar eigen risico f 800.- premie f 440.
tot 30 jaar eigen risico " 900.- premie "540.
tot 35 jaar eigen risico " 950.- premie "590.
tot 40 jaar eigen risico" 1.000.- premie" 640.-

Bepalend is de leeftijd op moment van toetreding. De premie wordt niet 
verhoogd als je tijdens de Jooptijd van de verzekering een volgende leeftijds
grens overschrijdt. 

Spreekt zo'n forse besparing je aan? Vraag dan nu informatie. Doen, 't loont. 

r;;;;;~~;:;:m;~:=;~:::::~;~--1 
~ Mijn naam is: I 
1 Straat: 1 
I Postcode/Plaats: I 
1 Telefoon: I 
I Geboortedatum I 
I man: vrouw: kind(eren): I I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel aan: I 
L

GOV, Antwoordnummer 1, 7100 WR Aalten. wo . .J 
---------------------------

GOV/GOED EN VOORDELIG/VASTEN ZEKER 
Meidoornstraat 1, 7121 AV Aalten, Telefoon 05437-2946 of 4966. 
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EXCLUSIEF 

Queen 
ISIZ9 damesmode 

specialiteit - alleen grote maten 

wel jong - exclusief 

maat 42 t/m 62 

9712 GN GRONINGEN Oude Boteringestraat 68 Telef. 050- 180126 

In de tijd van de computers, viert het oude ambacht hoogtij. 
Heden ten dage worden in het atelier van 

Christiaan v.d. Klaauw 
FRIESE STOELKLOKKEN 

gebouwd voorzien van een carillon, spelend op 6 bellen. 
Tevens kunt u waarnemen de zonnestand met meelopende horizon, 
de maan in bolvorm, de datum en de maanden. 
Daar de levertijd van deze klok 6 tot 8 maanden bedraagt, is inschrij
ving gewenst. 
De modellen van rond 1750 worden er ook nog gebouwd. 
Ook zijn er mogelijkheden een klok zelf te bouwen. 

Wilt u er meer over weten, belt u dan 05138-4390 of kom eens 
langs aan de Kruisstraat 5, hoek Kolkstraat, 8501 BP Jou re, 
Pb. 119, 8500 AC Joure. 

ATELIER 7 MAAKT HET WARE MAATCOSTUUM 
Een jong, uniek kleermakersbedrijf, dat voortbouwt op de tradities van Gronin
gen als het herenmodecentrum van Nederland, is Atelier 7. 
Het bedrijf bestond op 1 april jl. 6 maanden en is trots dat het in deze korte tijd 
zeer tevreden klanten heeft gekregen in alle provinciën in Nederland. 
Indien u dat wenst, en waar dat uitdrukkelijk toegestaan is door klanten van Ate
lier 7, kunt u referenties krijgen uit uw omgeving. 
Eén telefoontje (050 - 1851 86) naar Atelier 7 is voldoende om één van de 
kleermakers, waar ook in Nederland. geheel vrijblijvend, naar u toe te laten ko
men. Hij bespreekt met u dan de wensen wat betreft de stof, het model en uw 
speciale wensen. Zonder dat u zich bezwaard hoeft te 
voelen. Pas dan besluit u of u een costuum laat maken. 
Atelier 7 heeft de meest uitgebreide en mooiste stoffen
collectie in Nederland. 

Atelier 7, Spilsluizen 5, Groningen 
Tel. 050-185186 

PETER KORF DE GIDTS 
ANTIQUAIR 

• Antiek glas 

• Maçonniek Glas 

• Antiquiteiten 

Kerkstraat 142 (spiegelkwartier), Amsterdam 
Telefoon 020 - 252625 

Te bestellen: 

Dit Engelstalige boek is geschreven 
door Jac Staehle (Technica! 
manager of the Natura! Medicine 
World Association). 

Hierin kunt u alles lezen en zien 
door afbeeldingen over het zelf 
toepassen van acupunctuur zonder 
naalden. 

U kunt dit boek, incl Nederlandse 
vertaling, bestellen door f 32,50 te 
storten op girorekening nr. 2405841 
tn. v. Gevalo bv, Tilburg, 
telefoon 013-434711. 

Binnen enkele dagen krijgt u dan 
het boek franko toegestuurd 

Het Liberaal Manifest 

door f 3,- over te maken op giro 4018232 t.n.v. 
V.V.D.·informatierekening, 's Gravenhage 
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Genieten van uw eigen bungalow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

dat 't u schikt. 

llw eigen bungalow in een van 
de n1<" 1iste gebieden van Florida. 
Dat ili1·dt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt -wat betreft onroerend goed
steeels geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 

gesitueerd in unieke woongebieden: 
bungalowparken nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 

Kleinere percelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
bon in voor meer informatie. Het is nu 
de moeite waard om zich te verzekeren 
van een plezierig verblijf in Florida. 

Zoals l'ine Ridge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

Atlantische Oceaan is al niet meer Of u nu of in een 
ongewoon. later stadium van uw bunga-

The Deltona Corporation -een low in Floridawilt gaan 
van Fl< 1rida's grootste ontwikkelaars- genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
variantl'n. Van bescheiden afmetingen dt·lig bouwgrond te kopen. 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond 
tot wt•rkl'!ijk riante behuizingen. van 4000 m' is al verkrijg-
Bovl'n<ii<·n worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 

( )IJtauJIIw l'ropt·JIY Rt'pmt ft'tjllirl'cl IJv Fl'clcrall;tw aJHI rt'acl illwfon• siguiug auythi11g. G 
l\o Ft'dcr,tl ,~gt ·nc~· has judgcd tlw tuerits or vahw, tf any, of this property. AD l~:Z:Zt) 0'1;~~;~~~,,'~: 

ZUil>-
programma van 

ROTUNDATOURS 
nu sterk 

uitgebreid. 
Het nieuwe programma omvat een 
grote keuze uit zo'n 30 combinatie
mogelijkheden van rondreizen, 
verlengingen e.d. 111 Swaziland, 
Namibië, Botswana, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika. 

Individueel f 3575.-
per auto v.a. 

Individueel f 4570.-
per bus v.a. 
'-------

Groepsreis f 6870.-
per bus v.a. 

Vraag het programma aan bij 

ROTUNDATOURS 
Meerstraat 22 
7815 XG Emmen 
Tel. 05910-16400 

The Deltona Corporatien 
3250 SW Third Avenue. Miami. Florida 33129 USA 
~---------------~ 

I c/o Van Empel Vermeulen Antwoordnummer 6064 
3700 YB Zeist NL Telefoon 03404-55019 

: NAAl\1 

ADRES 
I 
I 

POSTKODE/PLAATS 

TELEFOON (ZAAK). 

SKIVAKANTIE 

. (PRIVÉ) 

IN LES MARECOTTES (ZW) 

Gezellig, sneeuwzeker familie-skigebied ( 1100- 2300 m). 
In ons comfortabele chalet-hotel bieden wij u persoonlijke 
verzorging, gezelligheid, uitstekende keuken, veel verblijfs
en speelruimten, groot zwembad, sauna, huisbioscoop, enz. 
Cabinebaan vanaf hotel; 35 min. van skigebied Verbier. Trein
en goede wegverbinding; 10 km van einde autoweg bij Mar
tigny. 

Skiweken (7 nachten halfpension incl. skipas): januari en 
vanaf 6 maart ZFr. 497. - 567; februari tot 5 maart 
ZFr. 630. - 700. Korting voor kinderen. Op ouderkamer 
tot 6 jaar (logies met ontbijt) gratis. Met Kerst nog enkele 
kamers vrij, ook voor één week. Tevens verhuur chalets 
en appartementen. 

Belt u nu meteen met 
EliyenJan Mol (eig.) en wij 
zenden u omgaand onze 
folder toe. 
Lid Club kindervriendelijke 
hotels in Zwitserland. 

Y~~if!V*q7:fts 
CH-1923 Les Marécottes (Wallis) 
Tei.:09.41.26-81547 
vanaf 1 april83:61665 



Durft u weer te kiezen P 

De snelste manier om aan de weet te komen hoe 
voordelig onze partikuliere ziektekostenverzekering voor u 
uitvalt is: nu de coupon invullen en opsturen. 

Binnen enkele dagen hebt u dan onze schriftelijke, 
persoonlijke offerte in huis. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Met 
daarbij een brochure, waaruit zal blijken dat u een 
verzekeringsvorm kunt kiezen die precies past bij uw situatie en 
uw wensen. 

U zult trouwens ook bemerken, dat onze premies 
bijzonder laag zijn, zeker in verhouding met de uitstekende 
vergoedingen. Bent u bovendien jonger dan 35 jaar, dan geniet 
u een leeftijdskorting op de premie. Kiest u voor een Eigen 
Risiko Verzekering dan krijgt u een premiekorting van 20, 40, 
50 of zelfs 60%, afhankelijk van het door u gekozen eigen 
risiko bedrag. Daarnaast is het goed te weten, dat de VZS 
Ziektekostenverzekering een Stichting is, die geen 
winstoogmerk heeft. 

En ook, dat de VZS en de moedermaatschappij, 
Het Centraal Ziekenfonds te Tilburg, tezamen de belangen 
behartigen van ruim 600.000 verzekerden. 

Al biJ al, volop goede redenen, dachten wij, om 
vandaag nog de coupon op te sturen U krijgt dan per omgaande 
die verhelderende, persoonlijke offerte toegestuurd. 

Maandpremie 1982 (afhankelijk van leeftijd) 

Vanaf f 65,45 per volwassene voor 
de basisverzekering 3e klasse. 

Vanaf f 31 ,80 per volwassene voor 
een verzekering rnet eigen risiko, inklus1ef huisarts 
en apotheek. 

Speciale premie voor kinderen en 
studerende kinderen. 

~-------------------------- Gratis verzekering vanaf het 4e kind. 

Antwoordcoupon 
Ja. 1k w1/ graag. zonder en1ge verplichting miJnerziJdS, een schnftell]ke. persoGnltJke offerte 
ontvangen voor een partlkultere ztektekostenverzekermg 

Naam 

Adres 

Postkode/plaats 

Telefoon 

LeeftiJd man 

LeefliJd vrouw 

LeefltJd ktnderen 
tim 17 )aar en 
studerende 1/m 26 1aar 

D 
D 
DDDD 

In gesloten enveloppe zonder postzegel zenden aan 
VZS Zlektekostenverzekenng. Antwoordnummer 153 5000 WB Tilburg 

Keuze Ziekenhutsklasse 

man 

vrouw 

ktnderen 

:3 

13 

B 

2A 

2A 

2A 

1 

1 

1 

· S "p cJoorn<~len wat n1H vdn toepassmq '~ 

~ 
I 
I 

Vanaf 65 1aar IS toetredmg ntel meer mogeliJk 

(jfj. 
LW~ 
VZS Ziektekostenverzekering 

Dochter van Het Centr.1.'ll Ziekenfonds Ir' Tllburq 

... vanzelfsprekend 
Stationsstraat 22 Tilburg 
Postbus 90152 5000 LD Tilburg 
Telefoon 013/325325 





LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Barten Wageningen b.v., Wageningen I Berrevoets, Hellevoet
sluis I Reisbureau BBI, Emmen I Restaurant Bistroquet, Den 
Haag I Antiekhandel Bert Bolle, Maartensdijk I The Deltona 
Corporations, USA I Diners Club Benelux n.v., Amsterdam I 
Dujardin, Leerdam I Richard Ellis Int. Property Consultants, 
Amsterdam I Gelderse Onderlinge Verzekeringsmij, Aalten I 
Gemeentelijk Internaat Ter Apel, Ter Apel I Hypotheek Cen
trum voor Academici, Rotterdam I In 't Silverhuys Juwelier Rik
koert b.v., Schoonhoven I Injection Nederland B.V., Hagestein I 
Judokwai-Velp, Velp I Internaat Louisa State, Baarn I Het Noor
den, Groningen I Olsman Ramen en Deuren, Veenendaal I On
derlinge Ziektekostenverzekeringsmij U.A., Den Haag I Het 
Kasteel van Rhoon, Rhoon I Schram Bolnes b.v., Bolnes I Wijn-

. koperij Hein Smeenk, Amsterdam I Somy Haardenfabriek, Roo
sendaal I Schuytvlot, Montfoort I VGCN, Utrecht I De Wijn
tapperij 500, Amsterdam. 

JUDOKWAI-VELP 
Waarom cursist van judokwal - Velp? Omdat voor 
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De laatste Vrijheid en Democratie van dit kalenderjaar ligt voor u. 
Een dun nummer, want het geld was op en ook bij dit partij-orgaan moet de tering 
naar de nering worden gezet. 
Terugblikkend mogen we vaststellen dat 1982 voor de VVD een uitzonderlijk goed 
jaar is geweest. Niet alleen haalden de liberalen tot drie keer toe grote 
verkiezingswinst, maar ook kreeg zij weer regeringsverantwoordelijkheid. 
Terugkijkend zien we het vertrek van Hans Wiegel, die na de grote overwinning bij 
de provinciale Statenverkiezingen voor Friesland koos bóven de grillige 
landspolitiek. 
Leiders van andere politieke partijen volgden zijn voorbeeld. Echter met één 
verschil: zij deden het ná de Kamerverkiezingen, toen de stemmenoogst binnen was. 
De VVD heeft bewust een risico genomen bzj de wisseling van de wacht. Tot grote 
vreugde zette Nijpels de triomftocht van Wiegel voort. Men hoopte het, maar 
niemand wist het of kón het weten. Door keihard te werken, zich volledig voor de 
VVD in te zetten, bracht hij de VVD van 26 op 36 zetels. 
De invloed die de liberalen op gemeentelijk en provinciaal niveau kregen, wèrd nog 
eens benadrukt door regeringsverantwoordelijkheid. 
Duidelijk blijkt- mét de groei van de VVD- dat ook steeds meer leden actief willen 
zijn in de politiek. Het "taboe" op het VVD-lidmaatschap van twaalfjaar geleden 
is totaal naar de andere kant omgeslagen. Schoolenquêtes bewijzen dat de VVD 
onder de nog niet stemmende jeugd een enorme aanhang heeft. Dit betekent een 
grote verantwoordelijkheid. 
Men kan na deze verkiezingen niet volstaan met vriendelijk "dank-je-wel" te 
zeggen. Nu zullen die kiezers, sympatisant en en leden, maar ook die adspirant
leden moeten worden vastgehouden. Lijnrecht daarop staat een 
regeringsprogramma zonder leuke dingen voor de mensen. De opgave tot binding 
aan deze partij is dus zwaar. Van het bestuur wordt veel vereist: bijv. een duidelijk 
jongerenbeleid, maar ook veel meer scholing en vorming. Organisatorisch is men er 
nog lang niet: het vasthouden van actieve leden zonder verkiezingen in zicht is een 
van de zwaarste problemen voor elke politieke partij. 
De leden van deze regeringsploeg zullen daarnaast steeds opnieuw weer moeten 
uitleggen, waarom zij maatregelen nemen, die financieel allen treffen. Aan zachte 
heelmeesters heeft dit economisch zieke land niets. 
Samen kan men veel! Niemand had begin dit jaar geloofd dat de VVD tot driemaal 
toe met een dergelijke verkiezingswinst uit de bus zouden komen. Tot veler 
verbijstering is het gelukt. 
We staan op de drempel van 1983. 
Samen zal men dit jaar: aan die grootgeworden partzj méér gestalte, méér gezicht 
moeten geven. Daarbij wens ik u sterkte! 

P.S. Doordat dit laatste nummer slechts 16 
pagina's mocht tellen (geldgebrek) zijn de 
begratingshoofdstukken en de .. Mijn Opinie 
is . .. "rubriek doorgeschoven naar het 25 
januarinummer en het eerste februari-nummer. 



Inmiddels bekomen van de verrassing (zowel 
voor haarzelf als voor de vrouwenbeweging) 
over haar terugkeer in de politiek als 
staatssecretaris voor het emancipatiebeleid 
bij hèt ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, stond Anne/ien Kappeyne 
v.d. Coppello onlangs de pers te'woord. Dat 
gebeurde in een overvol zaaltje op het 
Directoraat Generaal van de Arbeid dat 
diende als uitwijkplaats nadat jongeren 
onder de kernachtige kreet ,,De maat is vol! 
Werk, poen en lol!" de bijeenkomst elders 
luidruchtig hadden verstoord. 

Beleidsplan 

In Annelien Kappeyne heeft de 
emancipatiebeweging ongetwijfeld 
een uitstekend pleit bezorgster, al was 
het duidelijk dat zij zich op dit terrein 
nog aan het inwerken is. Als 
coördinerend staatssecretaris zal haar 
beleid effect hebben op het beleid van 
de andere departementen. Een nadeel 
is dat zij als staatssecretaris niet 
aanwezig is bij de vergaderingen van 
de Ministerraad en dus de verdediging 
van haar voorstellen moet overlaten 
aan de minister. 

In grote lijnen zal mevrouw Kappeyne 
het in gang gezette beleid voortzetten 
van haar voorgangster Hedy 
d' Ancona. Inmiddels is een 
projectgroep aan het werk onder 
voorzitterschap van Paula Wassen-van 
Schaveren ter voorbereiding van een 
interdepartementaal beleidsplan voor 
de middellange termijn, dat over enige 
tijd bij de Ministerraad moet worden 
ingediend. Ook de reacties op het 
Nederlands Actieprogram 
Emancipatie zullen daarbij worden 
betrokken. Het bevorderen van de 
economische zelfstandigheid van 
vrouwen zal hiervan een onderdeel 
zijn. 

Arbeidstijdverkorting 

Ten aanzien van het 
werkgelegenheidsbeleid zal de 
komende regeerperiode het accent 
liggen op stimulering van de 
werkgelegenheid in de marktsector. In 
het kader van de herverdeling van 
werk worden mogelijkheden van 
arbeidstijdverkorting serieus in 
beschouwing genomen. In het centraal 
akkoord, dat zopas is gesloten tussen 
werkgevers en werknemers, is sprake 
van het gebruiken van de 
prijscompensatie voor arbeidsduur-
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verkorting, hetgeen inhoudt 
verlenging van de vakantieperiode, 
een kortere werkweek, vervroegde 
uittreding e.d .. Dit zou organisatorisch 
het eenvoudigst te verwezenlijken zijn. 
Voor een evenwichtige verdeling van 
het werkbinnens-en buitenshuis is het 
evenwel van belang dat wordt 
gestreefd naar arbeidstijdverkorting 
per dag. Desgevraagd beloofde 
mevrouw Kappeyne de 
ontwikkelingen in deze richting 
aandachtig te zullen volgen. 
Zij bracht verder naar voren dat deze 
periode bij de Tweede Kamer een 
wetsontwerp zal worden ingediend 
met betrekking tot de Gelijke 
Behandeling van Man en Vrouw. Een 
ambtelijke werkgroep is bezig de 
binnengekomen reacties te verwerken 
tot wijzigingen in het voorontwerp, 
zonder overigens de daarin genoemde 
uitgangspunten te verlaten. 

EG-ricbtJqn 

Onder druk van de einddatum ter 
verwezenlijking van de EG-richtlijn 
(gericht op het wegnemen van 
ongelijkheden tussen man en vrouw in 
de sociale zekerheid en het 
belastingstelsel) wordt in 1984 een 
aanzet gegeven tot wijziging van het 
sociale verzekeringsstelsel, hetgeen in 
'85 operationeel wordt. 
Het voorstel om een 5e belasting
tariefgroep in te stellen waarin de 
gehuwde werkende man extra wordt 
belast voor het inkomen van zijn 
werkende vrouw is intussen van de 
baan. Om vrouwen een financiële 
prikkel te geven (of liever: een 
financiële belemmering voor vrouwen 
weg te nemen) om te gaan werken 
wordt voorgesteld de belastingvrije 
voet van de vrouw te verhogen en 
tegelijkertijd die van de man te 
verlagen. Hoe dit voorstel, dat kan 
worden gezien als verlengstuk van de 
nota "Op Weg naar een gelijke 
behandeling", in de praktijk zal 
uitwerken zal nog worden onderzocht. 

Anita Wagernakers 

• 



Eind november is een 
themanummer van "Liberaal 
Reveil" verschenen over 
arbeidstijdverkorting. Hieraan 
werkten mee de heren K. Lewin 
(oud-directeur 
arbeidsvoorzieningen ministerie 
van Sociale Zaken); prof. dr. ir. 
J. M.M. Ritzen (de architect 
van het "banenplan" van Den 
Uyl), P. Kroon (CNV), drs. 

schrijvers zijn zowel 
uitgesproken voor- als 
tegenstanders van 
arbeidstijdverkorting. De 
redactieleden drs. 

Liberaal Reveil, Prins 
Hendrikplein 4, 2518 JA Den 
Haag. Vermeldt: 
"themanummer 
arbeidstijdverkorting''. 

J. Bruggemans en dr. Een abonnement op dit 
kwartaalblad kost/ 35,
Uongeren tot 27 jaar betalen 
/25,-). 

S. K. Kuipers schreven de 
inleiding en het nawoord. 

J. A. Dortland (VNO) en 
H. F. Heymans (Eerste
Kamerlid VVD). Onder de 

Als u wilt weten welke 
argumenten vóór en tégen 
arbeidstijdverkorting worden 
gebruikt, kunt u dit blad 
bestellen door f 9,:- over te 
maken op giro 240200, t.n.v. 

Informaties over Liberaal 
Reveil kunt u alleen op 
bovenstaand adres krijgen. 
Belt u dus s.v.p. hierover niet 
met het algemaen secretariaat. 

35 jaar VVD 1948 - 1983 
Op 24 januari 1948 werd te Amsterdam de VVD 
opgericht en op zaterdag 5 februari 1983 viert de VVD 
haar 7de lustrum. 
Deze bijeenkomst is om te vieren wat in de afgelopen 35 
jaar is bereikt, nadat in 1948 de Partij van de Vrijheid 
onder leiding van mr. D. U. Stikker besloot tot samengaan 
met de Groep-Oud, een groep van oud-Vrijzinnig 
Democraten, die deels waren opgegaan in de PvdA, deels 
politiek dakloos waren geworden. Het na-oorlogse 
liberalisme had zich reeds in 1946 in de Partij van de 
Vrijheid van mr. Stikker georganiseerd. 
Nu, na 35 jaar, is de VVD een grote volkspartij met meer 
dan 100.000 leden, met bijna twee miljoen kiezers achter 
zin, met 36 zetels in de Tweede Kamer en 14 
bewindslieden in het kabinet Lubbers. Inderdaad meer 
dan voldoende feiten om met elkaar dit 35-jarig bestaan te 
vieren. 
Op zaterdag 5 februari 1983 staan vanaf 13.00 uur de 
deuren van het Turfschip te Breda wijd voor u open. 
Om 14.00 uur begint een themamiddag, met als 
onderwerp het beleid ten aanzien van jongeren, meer 
speciaal in het kader van de jeugdwerkloosheid. Er wordt 
een inleiding gehouden met, na de theepauze, 
mogelijkheid tot discussie met de inleider(s). 
Om ongeveer 17.00 uur is gelegenheid tot het uitbrengen 
van een dronk op onze jarige partij, waarna een koud 
buffet volgt. 
Het voorlopige programma voor de avond, dat om 19.45 
uur aanvangt, houdt o.m.: het optreden van een 
jongerencabaret, toesprakèn van prominenten en het 
optreden van een aantal artisten. 
Het definitieve programma zal worden gepubliceerd in 
het nummer van Vrijheid en Democratie van 25 januari 
1983. 
Na afloop van dit avondprogramma is er gelegenheid tot 
dansen. 
Hoewel uiteraard alle leden in beginsel hartelijk welkom 
zijn, moet rekening worden gehouden met het feit dat het 
Turfschip slechts plaats biedt aan 1300 personen, terwijl 
reeds thans initiatieven worden ontwikkeld om uit diverse 
delen van het land met georganiseerd vervoer naar Breda 
te komen. (Zie de mededeling van het noorden hierover op 
deze pagina). 

De leden die zich door middel van de hierbij afgedrukte 
bon aanmelden, ontvangen in volgorde van binnenkomst, 
maar niet verder dan de voorraad strekt, een gratis 
toegangsbewijs (blauw) Wel doen wij een beroep op allen 
die komen mee te werken aan de bestrijding van de kosten 
door een ju bileumgift, van f 15,- per persoon (meer mag 
natuurlijk ook), over te maken op postgirorekening nr. 
67880 t.n.v. VVD-algemeen secretariaat te 's
Gravenhage. 
Wie wil deelnemen aan het koud buffet dient voorts 
f 20,-per persoon over te maken op postgirorekening nr. 
67880 t.n.V. VVD-algemeen secretariaat te s
Gravenhage, onder vermelding .,oranje", waarna het 
aantal bestelde oranje kaarten zal worden toegezonden. 
In verband met mogelijke uitzending van de opening in 
het NOS-journaal moet iedereen om 19.45 uur aanwezig 
te zijn. 
Wilt u meer inlichtingen over een en ander, dan zal de 
heer Dittmar, adjunct-secretaris voor voorlichting, 
propaganda en campagnes, u graag nader informeren. 
Tot zaterdag 5 februari 1983, op de 35ste verjaardag van 
onze partij, de VVD!!! 
JA, IK KOM NAAR DE JUBILEUMAVOND 
IN HET TURFSCHIP TE BREDA OP 
5 FEBRUARI 1983 

en daarom maak ik een gift over op postgirorekening 
nr. 67880 t.n.v. VVD-algemeen secretariaat te 's
Gravenhage van/ 15,- per persoon, onder 
vermelding "blauw". 

Naam: 

Adres: 

Postcode: .................................................................... . 

Woonplaats: ................................................................ . 

Aantal personen: 

Inzenden aan: 
Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage. 

zie VVD-TREIN pag. 4 

;./ 



Met de trein naar 
het Turfschip 

De P.P.C. Friesland heeft in samenwerking met de 3 
andere Kamercentrales in het noorden besloten deze reis 
te vereenvoudigen en wel op de volgende manier: EEN 
SPECIALE VVD-TREIN. 

Deze trein zal rijden vanuit Leeuwarden en Groningen. In 
Zwolle worden deze beide units gekoppeld waarna 
rechtstreeks naar Breda gekoerst zal worden. De duur van 
de reis zal plm. 3 uur zijn. 

Kosten van de reis zijn/ 35,- (normaal retour 2e klas 
Leeuwarden-Breda kost/ 45,50). Bovendien komt u 
hierdoor in het bezit van een speciaal voor dit doel gedrukt 
treinkaartje in de VVD-kleuren. 

Het treinkaartje geeft bovendien recht op treinvervoer 
van elk station naar het opstapstation van de VVD-TREIN. 
De tijdstippen van vertrek in Leeuwarden en Groningen 
zullen liggen tussen 10.00 en 11.00 uur, die van 
terugkomst plm. 01.00 uur de volgende ochtend. Gezien 
de vrij intensieve voorbereiding van het hele project 
worden evt. deelnemers verzocht zich voor 5 januari a.s 
middels onderstaande antwoordcoupon en geldig 
betalingsbewijs aan te melden. 

Wel wijzen wij erop dat de N.S. een minimum aantal 
reizigers eist van 250. Mocht dit aantal niet gehaald 
worden, krijgt u automatisch het bedrag van/ 35,-, 
minus f 2,50 administratiekosten, teruggestort. 

Inzenden voor 5 januari a.s. aan het volgende adres: 
E. J. M. Akkermans, 
Gemini 48, 8531 NP Lemmer Tel.: 05146- 2190. 

Hier kunt u ook telefonische informatie inwinnen. 

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

Inschrijvingscoupon 

Ik ga met ..... personen' mee naar Breda om het 35-jarig 
bestaan te vieren. Hiervoor wil ik . . . treinkaartjes 
reserveren. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ..................................................................... . 

Giro of banknummer: ..................................................... . 

Op het bijgesloten Giro-/Bankoverschrijvingsformulier 
heb ik ..... maal f 35,- betaald. 

Het banknummer waarop gestort kan worden is 
67.26.11.333 N.M.B. Joure; t.n.v. VVD 35 jaar P.P.C. 
Friesland. 

BMD 
Themabijeenkomsten 
OC Assen 15 december 1982 
Stadsherberg Assen. Aanvang: 20.00 uur. 
Sprekers: dr. R. de Meyer (RU Groningen) over de betekenis van de 
energiedragers voor de Nederlandse Energievoorziening; 
drs. N. Winkel (Ned. Gasunie) over kolenvergassing in de 
Eemshaven; . 
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh (Tweede Kamerlid VVD) 
geeft commentaar op eerdere bijeenkomsten in de Ondercentrales. 

Statencentrale Sneek 17 januari 1983 . 
Hotel de Wijnberg, Marktstraat 23, Sneek. Aanvang: 20.00 uur. 
Sprekers: dr. R. Braams (Tweede Kamerlid VVD) 

C. Koning (ECN-voorlichter) 
Gespreksleider: Jac. J. van Bethlehem. 
Onderwerp: energie (algemeen). 

De Forumdiscussie, georganiseerd door de OC Zuid- West Salland 
op 18 december 1982 in Motel Deventer, zal geen doorgang vinden. 

Afdelingen 
- 14 december 1982 
Utrecht, Hotel des Pays Bas, St. lanskerkhof 10. Aanvang 20.15 uur. 
Sprekers: drs. N. Rempt-Halmmans de Jonghen dr. E. J. ten Ham 
Onderwerp: Energie 

- 15december 1982 
Valkenburg e.o., Hotel Lennards, Walramplein 31, Valkenburg. 
Aanvang: 20.30 uur. 
Sprekers: A. K. v.d. Wal en drs. R. L. C. de Vaan 
Inlichtingen/ aanmelden bij dhr. Claus (tel. 04459-1916 (huis). 

- 16decemberl982 
Domburg/Oost Kapelle, Ontmoetingscentrum "De Halve Maan", 
Oost Kapelle. Aanvang: 20.00 uur. 
Spreker: dhr. Van Loon (KEMA) Onderwerp: kernenergie 
De avond wordt gehouden i.s.m. de plaatselijke afdelingen van CDA, 
SGP, de Christelijke groepering en Gemeente belangen. 

IM 

LID VAN HET NEDERLANDS ~.ANTIQUAIRS GENOOTSCHAP' 

ANTIQUAIR 
GESPECIALISEERD IN KWIKBAROMETERS 

INKOOP /VERKOOP J RESTAURATIE 

DORPSWEG 187, 
MAARTENSDIJK. 
TEL 03461 · 2400 

AFSPRAAK AANBEVOLEN 



(IM) 

(Af)lopende Hypotheek? 
Voor veel mensen komt binnen afzienbare tijd ( 1 maand tot 1 jaar) het moment waarop ze hun 
hypotheek moeten verlengen of oversluiten. 

En wat is dan wijsheid? 
Blijven zitten waar je zit of eens gaan zien of ergens op de hypotheekmarkt iemand een betere 
(goedkopere) aanbieding wil doen? 

Als u binnenkort met dit probleem te maken gaat krijgen, hebben we een suggestie voor u. 

Neem eens contact op met het Hypotheekcentrum. Daar kunt u terecht voor onafhankelijk en 
vrijblijvend advies èn voor kosteloze bemiddeling. 

In bepaalde situaties kunnen wij erg interessante voorstellen doen: * Nu al een rentegarantie voor straks, hetgeen uw risico bij stijgende rentetarieven beperkt. 

* Advies m.b.t. eventuele wijziging van aflossingssysteem. 
Misschien moet u van annuïteit naar verzekeringshypotheek of omgekeerd. 

* Herbezien van uw risico-dekkingen. 
Misschien zou het nut hebben om voor een interessant lage premie uw leven en I of dat 
van uw partner te verzekeren. 

* Fiscale aspecten kunnen gewijzigd zijn. Misschien is bij een sterk gestegen inkomen, het 
aftrekbaar maken van verzekeringspremies interessant. 

Tijdige informatie kan financieel voordelig zijn. 
Bel gerust even voor die informatie 0 1 0 - 143311. 

N.B. Ons "Oranje Boekje" met algemene hypotheekinformatie blijft uiteraard gratis beschik
baar. 

voor academici 

010-14.33.11. * (of 053-35.13.04 voor Oost-Nederland) 

POSTBUS 2600 ROTTERDAM 

RAAD VAN TOEZICHT: 
voorzitter: prof. dr. R. Bannink (econoom); leden: ·prof. dr. J. Bergsma (klinisch psycholoog), ir. D.J. Brink b.i. 
(architect B.N.A.). prof. dr. H.G. Schulte Nordholt (cultureel antropoloog). J.P. Kostense (register accountant). 
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De negen nieuwe Kamerleden 
Na de vorming van het Kabinet Lubbers-Van Aardenne 
verdwenen er negen Kamerleden van de VVD uit de fractie 
om de ministeries te bemannen. 
Dat waren: drs. Gijs van Aardenne, mr. drs. Frits Bolkestein, 
dr. Wim van Eekelen, drs. Nel/ Ginjaar-Maas, mr. Henk 
Koning, Ad Ploeg, mr. Koos Rietkerk, drs. Jaap 
Scherpenhuizen en drs. Nee/ie Smit-Kroes. 
Voor hen kwamen er negen nieuwe Kamerleden in de plaats. 
Henk Krol sprak met hen: 

Hans Dijkstal 
"Goed samenwerken" 
Omdat zijn grootvader \\;'erkte als 

·loods in het Suezkanaal en ook zijn 
ouders in de Egyptische scheepvaart 
zaten, stond de wieg van Hans Dijkstal 
niet in Nederland, maar in Port Saïd 
(Egypte). 
Toch voelt hij zich door en door 
Nederlander. Zijn ouders waren dat en 
hij kwam zelf al op vijf-jarige leeftijd 
in Den Haag te wonen. Al tijdens zijn 
studie op de middelbare school toonde 
hij veel politieke interesse. "Dat was 
vooral te danken aan de lessen van drs. 
A. van Boven, het oud-VVD-
hoofd bestuurslid en liberaal senator." 
Hans Dijkstal studeerde enkele jaren 
in Amsterdam voordat hij docent werd 
aan het Instituut voor Sociale 
Wetenschappen. 
Ook tijdens die studiejaren was 
politiek voor hem een tijdrovende 
hobby. 
De laatste jaren werd die interesse 
steeds groter. In Voorburg werd hij in 
1968 lid van de plaatselijke 
propaganda-commissie en na zijn 
verhuizing naar Wassenaar werd hij 
daar eerst gemeenteraadslid en later 
wethouder. 
Vanzelfsprekend is Hans Dijkstal 
vanwege zijn ervaring een groot 
kenner van organisatievraagstukken 
en weet hij heel wat over 
onderwijszaken. Toch beschouwt hij 
zichzelf als een generalist. "Mijn 
voornaamste interesse gaat uit naar 

algemene politiek en Binnenlandse 
Zaken." 
Over de taken die hij in de fractie 
heeft toebedeeld gekregen is Hans 
Dijkstal zeer tevreden: "Onderwijs 
sluit leuk aan bij mijn 
voorgeschiedenis, de 
welzijnsvraagstukken hebben mijn 
volle interesse en omdat ik ook in de 
commissie Verzoekschriften zit, kan ik 
daar wellicht mijn bestuurlijke 
ervaring goed gebruiken". 
Hans Dijkstal behoorde tot die groep 
nieuwe Kamerleden die tot het laatste 
moment onzeker waren over hun 
benoeming omdat eerst de formatie 
moest plaatsvinden. Vandaar aan hem 
de slotvraag: ;, Waar was je op het 
moment datje Kamerlidmaatschap 
definitief leek?'' "Gewoon thais. Ik 
keek t.v .. Dick Rempt, de man van het 
Tweede Kamerlid Len Rempt, was de 
eerste die mij belde. Dat heb ik erg 
gewaardeerd. We hebben veel 
samengewerkt. Dat is heel belangrijk 
in de politiek ... goed 
samenwerken .... " 

Jan Franssen· 
"Wat een spreker 
is die man" 

Tot voor kort een gewaardeerde 
collega, nu benoemd als Kamerlid, een 
baan die hem op het lijf is geschreven. 
Jan Franssen behoort tot de jongere 
Kamerleden. Hij werd geboren in 
1951. Na de Pedagogische Academie 
ging hij studeren in Amsterdam 

(rechten) en raakte hij geïnteresseerd 
in politiek. "Ik had al een studie 
Staatsinrichting achter de rug, maar 
de dagelijkse Haagse politiek had toch 
mijn grote voorkeur." 
Daarmee kwam hij pas goed in 
aanraking toen hij ruim vijf jaar 
geleden werd aangenomen als 
fractiemedewerker in de Tweede 
Kamer. 
Samen met het toenmalige Tweede 
Kamerlid (nu staatssecretaris) Nell 
Ginjaar-Maas was hij dagelijks in de 
weer met onderwijszaken. Met enige 
verbazing zagen zijn collega's hoe het 
hem lukte om zowel die taak 
uitstekend te volbrengen en daarnaast 
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nog aktief te zijn in de regionale 
politiek. 
Jan Franssen is voorlopig nog 
fractievoorzitter van de VVD in de 
gemeenteraad van Nederhorst den 
Berg en lid van het dagelijks bestuur 
van het gewest Gooi- en Vechtstreek 
èn lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland. 
Tot de leuke eigenschappen van Jan 
Franssen behoort dat hij zich snel kan 
inleven in plotseling opkomende 
problemen. 
Toen enkele weken geleden Ed Nijpels 
verstek moest laten gaan bij een 
televisie-opname van de Evangelische 
Omroep over Jeugdwerkloosheid 
(omdat je als fractievoorzitter van het 
ene op het andere moment voor 
belangrijker zaken kunt worden 

weggeroepen), belde ik Jan Franssen 
op met de vraag of hij over dit 
probleem wilde spreken voor de 
camera's. "Goed," zei Jan, 
"wanneer?" "Nu," zei ik, "de 
camera's staan al opgesteld." Jan 
bleef koel als altijd. Hij kwam naar de 
EO-t.v.-ploeg en gaf een statement 
weg waarvan zelfs de interviewer vol 
waardering zei: "Wat een spreker is 
die man! Dat kan haast niet zonder 
voorbereiding." 
Ook Jan Franssen hoorde tot de groep 
nieuwe Kamerleden die door middel 
van loting door de kiesraad werd 
benoemd. "Waar was hij en wie belde 
hij het eerst?" Jan: "Ik was thuis, wie 
ik het eerst belde ... mijn moeder 
natuurlijk". 

Sarie van Heemskerk Pillis-Dovekot 
Voorkeur voor "Defensie" en "Buitenland" 

Met Sarie van Heemskerk heeft de 
VVD-fractie weer een in Zeeland 
geboren liberaal in haar midden. "Tja, 
ik ben een Zeeuws Meisje. Geboren 
een week voor de oorlog uitbrak en 
neergelegd in de poppewagen van mijn 
tante, in de loopgraven ... " 

Waarom daar? 
"Dat was zo in die tijd, waarom 
precies weet ik ook niet." Sarie van 
Heemskerk Pillis bezocht de 
middelbare school in Goes, daarna 
talenstudies in de Verenigde Staten en 
na haar terugkeer in Nederland een 
secretaresse-opleiding bij Schaevers 
"omdat vader wilde dat ik een echt 
diploma zou kunnen tonen". 
Zes jaar lang werkte Sarie in de 
reclame-marketing, daarna was ze vier 
jaar lang werkzaam bij de gemeente 
Rotterdam en de laatste jaren 
beleidsmedewerker van de Zeeuwse 
Vrouwenraad. 
Zo'n tienjaar geleden werd Sarie van 
Heemskerk lid van de VVD. "Daarna 
werd ik lid van het VVD-bestuur van 
Ouderkerk aan de IJsseL" Zij kwam in 
de gemeenteraad en werd zelfs 
fractievoorzitter. Nadat ze 
terugverhuisde naar Zeeland bleef 
Sarie aktief binnen de VVD en wel op 
bestuurlijk niveau. Ze werd 
penningmeester van de Vrouwen in de 
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VVD en ze zette heel wat Zeeuwse 
aktiviteiten op touw. 
"Omdat mijn man weer moest 
verhuizen, nu naar Den Haag, kreeg ik 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de Tweede Kamerverkiezingen. Met , 
een gezin zou ik die zware taak nooit 
op mijn schouders durven nemen, 
wanneer ik niet in de buurt van het 
Binnenhof zelf zou wonen." 
Op het moment dat Sarie hoorde dat 
ze was verkozen, was het 
zondagmiddag: "ik was boven in huis 
bezig de slaapkamer te zuigen. Als 
werkende vrouw moetje dat soort 
klussen nu eenmaal in de weekenden 
doen. Mijn man poetste de badkamer 
toen de telefoon ging. Thea Klein van 
de "Vrouwen in de VVD" vertelde me 
toen dat ze uit zeer goede bron had 
vernomen dat ik erin zat". 
Ook Sarie belde daarna meteen haar 
moeder. 
Inmiddels is ze volop van start gegaan 
om de onderwerpen te bestuderen die 
ze kreeg toebedeeld: defensie en 
buitenland. "Ik wilde graag defensie 
en buitenland. Fijn dat ik die 
onderwerpen ook heb gekregen." 

Drs. Margreet 
Kamp 
"Praktijk vertalen 
in politiek" 

"Een doorzetter met 
verantwoordelijkheidsgevoel," zo 
kenmerken de vrienden van Margreet 
haar. Zelf zegt ze daarover: "Dat kan 
ik niet ontkennen". 
Na de sociale academie en haar 
doctoraal examen Andragogie werkte 
Margreet Kamp ( 40} bij de 
provinciale Friese Kruisvereniging. 
Een deel van haar studies deed zij in 
de avonduren. Uiteindelijk werd ze 
hoofd van de afdeling zorgverlening 
bij de Nationale Kruisvereniging. 



Daar deed ze diverse onderzoeken en 
experimenten. 
Wanneer begon Matgreet Kamp zich 
te interesseren in de politiek? 
"Eigenlijk heb ik die interesse altijd al 
gehad. Dat wil dan zeggen dat ik altijd 
heb geprobeerd de voorvallen uit de 
praktijk te vertalen in politiek beleid." 
In de VVD werd ze al snel bekend als 
voorzitter van de koepelcommissie 
Welzijn en als lid van de commissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Thuis kent men haar als een vrouw die 
graag recepten probeert, af en toe 
tennist, veel wandelt en alles leest wat 
ze maar onder ogen krijgt. "Dat klopt, 
ik lees graag kranten, maar ook wel 
literatuur, zoals het werk van Sirnone 
de Beauvoir spreekt me erg aan. 
Daarnaast ben ik een verzamelaar van 
oude spreuken en gezegden." 
Inmiddels is haar leeshobby nuttig 
gebleken. Ze heeft nu elke dag zo'n 20 
centimeter post en Kamerstukken 
voor zich op haar bureau. 
Hoe kijkt Margreet Kamp terug op de 
afgelopen ·verkiezingscampagne? 
"Met gemengde gevoelens. Terwijl de 
uitslagenavond toch heel gunstig was 
voor de VVD kreeg ik een naar gevoel 
omdat ik net aankwam bij het Casino 
in Den Bosch, waar de partij zijn 
overwinning zou vieren, toen iedereen 
naar buiten moest vanwege de 
bommelding. Dat vond ik een 
vervelend voorval. Voor mij was dat de 
kater na het overwinningsfeest. Ik ben 
daarna ook meteen naar huis gegaan." 

Drs. ir. ing. Bouke 
vanderKooy 
"Perfectionist" 

Als men in zijn omgeving zegt: "Dat is 
nu weer echt Van der Koof' dan wordt 
bedoeld dat deze 36-jarige 
Denekamper alles altijd piekfijn heeft 
geregeld. 
"Ik ben nu eenmaal een technisch 
perfectionist, dat geldt zowel in mijn 
werk als in mijn hobbies." 
Bouke van der Kooy studeerde onder 
andere aan de HTS en aan de TH te 
Delft, waar hij de interfaculteit 
Bedrijfskunde bezocht. 
De laatste jaren was hij werkzaam als 
Bedrijfskundige, gespecialiseerd in 
"innovatie" (vernieuwing). 
Politiek is hij nog niet lang aktief. 
"Ik had duidelijke vastomlijnde 
opvattingen over onze maatschappij. 
Toen ik die ging toetsen aan de 
opvattingen van de diverse politieke 
partijen bleek dat mijn ideeën het best 
aansloten bij die van de VVD." 
Omdat er in Denekamp geen afdeling 
was van de VVD hielp hij bij de 
oprichting daarvan. 
"Dat was leuk, zo kon ik politiek en de 
ervaring uit mijn dagelijks werk als 
bedrijfskundige, goed combineren." 
Het perfectionisme van Van der Kooy 
blijkt ook in zijn hobbies. Op zijn 

houtwerkplaats is menig aannemer 
jaloers. Zijn moestuin ziet eruit alsof 
de fotograaf van het vakblad diezelfde 
middag ook nog langs zal komen en op 
zijn eigengemaakte wijnen prijken 
zelf-ontworpen etiketten: "Chateau 
Migraine"- Mise en bouteiJle dans la 
Garage en "Denekamper 
Hilgenhorst"- Cu vee Speciale. 
In zijn woonkamer staan diverse 
mandflessen waaruit regelmatig het 
geluid "bloep- bloep" komt. "Appel-, 
bramen-, peren-, rode- en witte
druivenwijn," vertelt Bouke van der 
Kooy. "Die hobby is nog maar drie 
jaar oud. Mijn grootvader oogstte toen 
300 liter sap. Toen dat begon te gisten 
had je appelazijn. Eeuwig zonde toch? 
Vandaar dat ik me voornam om te 
leren hoe je dergelijke oogsten in de 
toekomst beter zou kunnen 
verwerken." 
Hoe kreeg Bouke van der Kooy te 
horen dat hij was verkozen? 
"Ik zat net te eten toen ik werd gebeld 
door Albert-Jan Evenhuis." Wat deed 
hij daarna? "Niets, ik heb gewoon 
verder gegeten ... " Niemand gebeld? 
"Nee. Mijn vrouw zat tegenover me. 
Ik hoefde dus niemand te bellen." 

Mr. Herman Lauxtermann 
Terug van weggeweest 
Niet nieuw, maar terug van 
weggeweest. Na de vorige 
,Kabinetsperiode verdwc:en Herman 
Lauxtermann uit de Kamer. Eén 
parlementaire periode viel hij uit de 
boot. Hoe voelt dat nu wanneer je er 
net naast zit? 
Herman heel eerlijk: "Dat is een 
bijzonder onaangename periode, die ik 
niemand kan toewensen". 
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Voor hem is het nu ook heel duidelijk 
geworden dat één periode in de Kamer 
eigenlijk altijd te kort is: "Voordat je 
goed en wel meedraait, gaat er heel 
wat tijd verloren. In feite maak je niets 
af. Daar heb je op zijn minst een 
volgende periode voor nodig". 
Nu hij weer terug is, zal Herman 
Lauxtermann de draad gewoon weer 
oppakken. "Wat mij aangenaam heeft 



getroffen is de collegialiteit binnen de 
fractie. Men heeft mij m'n hele oude 
handel weer teruggegeven zodat ik 
weer voor de volle honderd procent 
kan functioneren." 
Het "tussen jaar" is voor Herman 
Lauxtermann geen "verloren jaar" 
geweest. In zijn woonplaats, 
's-Hertogenbosch, hielp hij diverse 
plaatselijke politieke problemen op te 
lossen en dat bracht hem tot 
fractievoorzitter in de Gemeenteraad. 
Daarnaast was hij druk als lid van de 
partijcommissie Ruimtelijke 
Ordening en werd hij gevraagd als 
adviseur van de partijcommissie 
Volkshuisvesting. 
"Mijn tijd heb ik ook gebruikt om 
diverse artikelen te schrijven," maar 
waar hij achteraf het meest gelukkig 
mee is: "Ik heb nu bovendien de tijd 
gehad om alle vakliteratuur over 
huisvesting nog eens door te werken. 
Daar heb je normaal als Kamerlid 
onvoldoende tijd voor. De laatste jaren 
is er zoveel bijgekomen dat die 

investering bijzonder nuttig was." 
In de Kamer loopt Herman 
Lauxtermann weer rond alsof hij nooit 
'is weggeweest. 
In feite is dat nog waar ook. 

Annemarie Lucassen-Stauttener 
"Het kind centraal" 
Midden in de oorlog '40-'45 werd 
Annemarie Lucassen-Stauttner 
geboren in een kamp. Pas jaren later 
kreeg ze voor het eerst haar vader te 
zien. 
"Ik denk dat ik mijn sterke liberale 
gevoelens aan die periode heb 
overgehouden." Annemarie studeerde 
later in Nederland pedagogiek, onder 
andere aan de Rijksuniversiteit van 
Utrecht. "Dat was de periode van de 
diverse studenten baantjes. Ik heb in 
die tijd van alles gedaan, zelfs de 
lopende band." 
Na haar studie gaf ze op de 
Nederlandse Antillen voorlichting 
over familyplanning en voeding en 
werd docent maatschappijleer. 
Een van de werkzaamheden die haar 
het meest heeft aangesproken, waren 
haar ervaringen in de Ofinka 
opvanghuizen voor geestelijk 

gehandicapte kinderen. Ze hield er 
een warme belangstelling voor 
kinderen aan over. : 
"Ook bij de zaken die ik in de Kamer 

zal gaan behandelen staat het kind 
centraal. Ik doe ontwikkelings
samenwerking, kinderbescherming, 
drugs, verloskunde en de 
jeugdgezondheidszorg." 

Na enkele werkbezoeken aan 
internaten voor MBD-kinderen kwam 
ze tot de ontdekking dat deze groep tot 
nu toe vrijwel geen politieke aandacht 
heeft gekregen. 
MBD-kinderen is een verzamelnaam 
voor kinderen met een 
hersenfunctiestoornis die meestal 
agressief gedrag tot gevolg heeft. 
"Op die internaten leert men deze 
kinderen om te gaan met hun eigen 
agressiviteit. Tot dat moment zijn ze 
vaak van het kastje naar de muur 
gestuurd. Vaak zijn ze van de ene naar 
de andere school verhuisd en weet 
niemand iets met ze te beginnen." 

Voor de vele duizenden mensen die 
dagelijks te maken hebben met deze 
MBD-kinderen zal het een fijn idee 
zijn te weten dat zij nu een 
geïnteresseerd volks
vertegenwoordiger in de Kamer 
hebben. 

In haar vrije tijd verzamelt 
Annemarie Lucassen schelpen, 
mineralen en mooie stenen. Haar grote 
wens: "Ooit nog eens een oude 
vuistbijl te vinden, maar of me dat ook 
zallukken ... ?" 



JaapMetz 
"Liever op de achtergrond" 
Bij~a twintig jaar lang was Jaap Metz 
eenjournalist en verslaggever die 
regelmatig van zich deed spreken. Hij 
begon in 1962 als financieel
economisch redacteur bij De 
Telegraaf. In '69 verhuisde hij naar 
het Handelsblad waar hij bleefwerken 
tot de fusie met de Nieuwe 
Rotterdamse Courant. Daarna keerde 
hij weer bij De Telegraaf terug. 
"Ik hield me daar bezig met de 
zuivere nieuwsgaring. Hoofdpunten 
daarbij waren gijzelingen en 
ontvoeringen." 
Naast zijn drukke, journalistieke werk 
was Jaap Metz ook werkzaam als 
adviseur perszaken, publiciteit en 
sales-promotion. 
Als zodanig stelde hij zijn capaciteiten 
ook ter beschikking van de VVD. Hij 
adviseerde diverse afdelingen en 
kamercentrales en werkte mee in het 
landelijke verkiezingsteam. Van 
campagneleider Gerlof Boosman 
kreeg hij de opdracht om de 
verkiezingskranten te schrijven en het 
resultaat was meer dan bevredigend. 
"Ach, ik heb daar nooit over gepraat," 
zegt Jaap Metz, "ik blijf zelf liever op 
de achtergrond. Er is al genoeg over 
me gesproken. Laat ik nu maar zorgen 
dat ik m'n werk goed doe." 
In de komende periode gaat Jaap Metz 
zich bekwamen in de onderwerpen 
Landbouw en Visserij, de specialismen 
waarmee de frac.tie hem heeft belast. 
Ook Jaap Metz heeft tot het laatste 

moment in spanning gezeten omdat de 
Kiesraad ook om zijn plaats moest 
loten. Waar zat hij toen hij de uitslag 
van die loting hoorde? 
"Dat was in het bekende 
Amsterdamse café Scheltema aan het 
vaste journalistentafelt je. Toen ik het 
hoorde heb ik jou meteen gebeld om je 
te vragen of het waar was." 
Voorlopig blijft Jaap Metz ook 
gemeenteraadslid in Opmeer en hij zal 
zich ook blijven inzetten voor de 
Oranjevereniging, waarvan hij 
plaatselijk voorzitter is. 
Daarnaast hebben diverse sporten zijn 
spe.ciale interesse. Hij is dan ook niet 
voor niets voorzitter van verschillende 
s portorganisaties. 
De hele situatie rondom zijn 
benoeming? 
"Laten we nu maar aan het werk gaan. 
Over twee jaar praten we dan verder. 
Wat mij betreft is de VVD dan 
inmiddels de grootste partij van ons 
land." 

Mr. Ad Nijhuis 
"Bezig met Midden
en Kleinbedrijf'' 
De politieke interesse kwam bij Ad 
Nijhuis (38) tijdens zijn studententijd 
al tot ontwikkeling. Hij was in die tijd 
voorzitter van een staatkundige 
studiegroepen federatie die zich 
bezighield met politieke 
belangstelling bij studenten. Later 
werd hij door Laurens-Jan Brinkhorst 
gevraagd mee te doen bij de 
oprichting van een nieuwe politieke 
partij. Later bleek dat D'66 te zijn. 
"Ik heb dat toen geweigerd. Voor mij 
was de politieke basis van die nieuwe 
partij veel te smal. Bovendien miste ik 
de nodige politieke filosofie." 
Ad Nijhuis was werkzaam bij het 
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Koninklijk Verbond voor 
Ondernemers, nu KNOV, directie
secretaris van een grootwinkelbedrijf 
enJwofd Economische Zaken, 
Agrarische Zaken en Energie van de 
provincie Zuid-Holland. 
Binnen de VVD was hij voorzitter van 
de afdeling Noordwijkerhout en lid 
van de commissie voor het Midden- en 
Kleinbedrijf. 
"Vooral dat laatste heeft mijn grootste 
politieke belangstelling. Ik ben dan 
ook blij dat ik zowel in de fractie- als in 
de Kamercommissie Midden- en 
Kleinbedrijf ben benoemd." 
Daarnaast gaat zijn interesse uit naar 
het vormingswerk voor jonge 
volwassenen. 
"Zelf ben ik daar met veel plezier 
werkzaam in geweest. Ik heb er veel 
geleerd." 
Nu hij eenmaal in de Kamer zit zullen 
zijn bobbies ongetwijfeld minder tijd 
krijgen dan hem zelf lief is. Ad 
Nijhuis is een enthousiast race-fietser, 
volleybalspeler en skiër. 
Omdat devoorzitter van de Kiesraad 
hem Het weten dat de loting openbaar 
is was hij zelf bij dat gebeuren 
aanwezig. 
"Ik zat met het zweet in mijn 
handen." 
Heeft hij daarna meteen met iemand 
getelefoneerd? 
"Natuurlijk, toen ik het wist heb ik 
onmiddellijk mijn vrouw gebeld. 
Eerlijk gezegd had ik er niet op 
gerekend, maar nu het eenmaal zover 
is, vind ik het prachtig om de 
problemen die mij politiek altijd 
hebben bezig gehouden nu ook in de 
praktijk te kunnen brengen." 
In de toekomst zullen we Ad Nijhuis 
vooral bezig kunnen zien, wanneer het 
gaat om regionale, milieu- en 
ruimtelijke ordeningsproblemen, 
zeker wanneer die van invloed zijn 
voor het door hem zo beminde 
Midden- en Kleinbedrijf. 
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OC APELDOORN 
Op 21 januari spreekt de heer dr. R. W. de 
Korte in de Twee Schimmels te Voorst. 
Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: sociaal
economisch, financieel beleid. 

STATENCENTRALEFRANEKER 
Op 21 januari spreekt de heer P.M. Blauw 
in het R.K.-verenigingsgebouw te 
Franeker. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
landbouw in de politiek. 

'S-GRAVENHAGEOA 11 
Op 3 januari spreekt de heer R.L.O. 
Linschoten in Ons Centrum, 
Thorbeckelaan. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: jeugdwerkloosheid. 

HENGELO 
Op 24 januari spreekt de heer dr. G. 
Zoutendijk in hotel 't Lansink. Aanvang: 
20.00uur. 

OC ZUIDELIJKE 
IJSSELMEERPOLDERS 
Op 20 december spreekt de heer ir. H. J. 
Louwes in "De Horst" te Zeewolde. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op 4 januari spreekt de beer 
J. Kamminga tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in Bellevue te 
Assen. Aanvang: 20.00 uur. 

Op Hl januari spreekt mevr. drs. 
N. Smit-Kroes in botel St. Nicolaas 
te Vries. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: spreidingsbeleid t.b.v. 
bet Noorden, betere bereikbaarbeid 
kleinere plaatsen. 

Op 17 januari spreekt de beer 
A. Ploeg in botel Veld en Boszicht te 
Nunspeet. Aanvang: 20.00 uur. 

"' I 

EINDELOOS MOOI ... is tafelzilver 

Uitgebreide collectie in zilv13r en pleet. 

Schoonhavens Silverhuys 
RIKKOERT'S JUWELIERS BEDRIJVEN 
Haven 1 + 5 - Schoonhoven. 
Tel.: 01823-2651. 

(Ook restaureren en verzilveren van cassettes e.a. artikelen.) 

SPECIALITEITEN RESTAURANTcA 

•• Het Kasteel van Rhoon" , , 
à la carte Restaurant , . : 

V .. , 

Tevens zalen voor recepties, diners, ... ~.. ! . 
vergaderingen etc. • ~ · · · 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- TeL (01890) 8896-8884 

KAAPSE WIJNEN· 

Eén der grootste cqllecties Kaapse wijnen in Europa I!!! vindt u bij 
Wijntapperij 500, Overtoom 500 in Amsterdam. (O.a. Neder
burg, Zonnebloem, K.W.V., Allesverloren, Goede Hoop, Fleur du 
Cap, etc., etc.) 

GROTE KLASSE; in zéér ruime sortering aanwezig. 

Voor elke wijnkenner en wijnliefhebber van volle en fluweel
zachte wijnen, . . . het einde! 

Wijntapperij 500 alom bekend om zijn zuivere schenkwijnen van 
het fust (zonder conservaten), zoals een 100 % Cabernet of Pi
notage, een A.C. Roussillon, Languedoc of Rhóne en vele ande
ren tot zoete Museateller aan toe. 

Een KEUR aan schitterende wijnen voor alle dag voor echt weinig 
geld. 

ATTENTIE 
dezebonter 
kennismaking 

~------

1 

1 10 %korting 
I 
I 
I 

bij inlevering van 
deze bon op uw gehele eerste 
aankoop 

Hans J. C. Vilé 



' De gebouwen van het SHELL SPORTPARK ,.De Vijfsluizen" in 
Vlaardingen werden jaren geleden met SURFAKOTE MUUR
COATING gespoten en zien er nog voortreffelijk uit. 
Surfakote muurcoating is een uitstekende investering. 
Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden huizen, flats, 
kantoren en industriële bou-erken met Surfakote gespoten. 
SURFAKOTE MUURCOATING is 20 è 30 maal dikker dan een 

Aan iedereen die een ziektekosten
verzekering met een uitsluiting 
van bepaalde ziekten of gebreken 
heeft. 
De "O.O.M." accepteert iedereen, ongeacht gezond
heidstoestand, leeftijd of woonplaats. En dat zonder 

· die uitsluiting! 

Vraag Uw assurantie-adviseur naar de "O.O.M."
ziektekostenverzekerirtg of zend de antwoordcoupon 
op. 

0 V L 's-Graveoh~ -, 
ouroroer 254 ';;_o---- 1/ '/.. 

Antwoo!!!. - - - teoverz.ekenng . . \ 
-- o."er z.tektekOS . . . . . \ 

stuur "'" tntorn"aue . . . . .... 

Naaro . · · · · . . . . . . . \ 

:;;:~::~ ... ··" --~~:....~ 
.... ······ -- ssv.P-

,..,.taooo•- · --- oKLEiiER . -aam·L 
Onderlinge Ziektekostenverzekering-Maatschappij U.A. 
Scheveningseweg 9, 2517 KS Den Haag, telefoon 070- 624011. 

gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. Surfakote 
is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veel langer mee: 
10 jaar garantie. 

Vraag vrijblijvend documentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus8, 3417 ZG Montfoort(U), 
tel. 03484- 1587. 

Binnen werken in onze 
overdekte dokken 

gegarandeerd korte levertijden. 

SCHRAM 
B.V. Scheepswerven Piet Hein 

Ringdijk 4B8, Bolnes 
Tel. 010- 139275 I 01804- 13644 

Telex 20075 

INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 

- waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar oplei_dingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet 

onderwijs; 
- waar jonge, enthousiaste assistenten, voor zover nodig, individue

le studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
- waar de laatste jaren 100 % resultaat is behaald met de eindexa

menkandidaten; 
- waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemoge

lijkheden zijn; 
- waar, en dat is o.i. het belangrijkste, 35 jongens en meisjes zich 

thuis voelen; 
- waar thans nog beperkte plaatsingsmogelijkheden zijn. 

Inlichtingen en prospectus bij de direkteur, K. A. Boeree, Sellinger
straat 75, 9561 TA Ter Apel, tel. 05995 - 1642. 
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De premie voor een ziektekostenver
zekering wordt ieder jaar 'n flink stuk 
duurder. Ook voor jonge gezinnen. 
Met vaak toch al hoge lasten. Logisch 
dus, dat je zoekt naar een alter
natief. Naar een uitstekende verzeke
ring, die een stuk goedkoper zou 
moeten zijn. 
Dat kan nu. Met de speciale polis voor 
jonge gezinnen: de "Jongerenpolis". 
Een verschil van duizend gulden of 
anderhalfduizend gulden komt regel
matig voor. 
Kijk zelf maar. En vergelijk 't met de 
premie die je nu betaalt. Hoeveel 
scheelt 't? 

Wil je méér mformatie? Over de Uit
gebreide dekkmg die GOV je biedt? 
Over de tegemoetkoming in de tand
artskosten voor het hele gezm, of de 
u1toabreide vergoeding van alterna
tieve geneeswiJzen, die je geen cent 
extra kosten? 

KAN DE ZIEKTEKOSTEN
VERZEKERING DAN NIET 
ZO'N f 1000:- GOEDKOPER? 

Vraag dan de heldere informatie aan. 
Met één telefoontJe is dat geregeld. 

Bel 05437- 2946 of 4966. 
Of stuur de bon in. Ook dat gaat snel. 

Premie per jaar voor 'n complete ziektekostenverzekering, inclusief huisarts, 
apotheek, alternatieve geneeswijzen, etc. 

Standaarddekking 
tot 25 jaar premie f 960.
tot 30 jaar premie" 1.060.
tot 35jaar premie" 1.160.
tot 40 jaar premie " 1.260.-

Met vast eigen risico-bedrag 
tot 25 jaar eigen risico f 800.- premie f 440.
tot 30 jaar eigen risico " 900.- premie " 540.
tot 35 jaar eigen risico" 950.- premie" 590.
tot 40 jaar eigen risico" 1.000.- premie" 640.-

Bepalend is de leeftijd op moment van toetreding. De premie wordt niet 
verhoogd als je tijdens de looptijd van de verzekering een volgende leeftijds
grens overschrijdt. 

Spreekt zo'n forse besparing je aan? Vraag dan nu informatie. Doen, 't loont. 

r;;~;;~;;;~:m=~==;~===::::n~--1 
I Mijn naam is· I I - I 
1 Straat: 1 
I Postcode/Plaats: I 
1 Telefoon: I 
I Geboortedatum I 
I man: vrouw: kind(eren): I I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel aan: I 
L

GOV, Antwoordnummer 1, 7100 WR Aalten. vvD . .J 
---------------------------

GOV/GOED EN VOORDELIG/VASf EN ZEKER 
Meidoornstraat 1, 7121 AV Aalten, Telefoon 05437-2946 of 4966. 

13 



~ ........ ~ serres 
... ramen en deuren 

totale renovatie 
in kunststof of aluminium 

olsman 
maakt vanwerk maatwerk 

Vraag daarom ons om advies en een begroting 
ter plaatse of bezoek onze showroom waar u 
al onze kwaliteitsprodukten kunt bewonde
ren. 

bel voor informatie: 
08385-24022 Olsman 

Transformatorstraat 2 
3900 AL Veenendaal 

D Wij wensen een persoonlijk onderhoud met uw adviseur. 
Bel ons voor een afspraak. 

D Zend ons uitgebreide informatie betreffende: 

Naam:: ................................................................................................... . 

Adres: .................................................................................................... . 

Postcode/Woonplaats ....................................................................... . 

Telefoon: ................................................................................ : .............. . 

Zend deze bon in envelop zonder postzegel aan: Olsman. Ant
woordnummer 1009. 3900 VB Veenendaal. 

RHOON 
Kapitale grote villa met garage en tuinhuis. 

Kavelgrootte plm. 9000 m2 eigen grond, tuin en weiland. 
Prachtige oprijlaan met ruime parkeergelegenheid. Schitte
rende aangelegde tuin rondom met begroeide bossages en 
bomen.· De schitterende ruime betimmerde vertrekken ver-

.. volmaken het woongenot. 
Dit juweel van het geheel is van inhoud975m3 en zeer ge
schikt voor praktijkruimte, bijzonder voor paardeliefhebbers 
of voor vele andere doeleinden geschikt. Bouwjaar 1957. 
Unieke ligging op korte afstand van Rotterdam. loruiteigen 
woning bespreekbaar. 

Koopsom n.o.t.k. 

Nadere inl.: 01883- 18445. 

eerlijke franse keuken 
in bistro atmosfeer 

Lange Voorhout 98 
's-Gravenhage 
070-601170 

FLORIDA 
Reserveer nu uw COMF. BUNGALOW in Florida. 

15-Daagse reis reeds v.a. f 2. 198,-. 
lnkl. vlucht, bung.- en autohuur. 

Reisbureau BBI Emmen 

' Tel. 05S1 0- 18888 of uw ANVR-Reisb., ABN-Banken en 
1V&D. 

VLOER· 
KLUIS 

14 

Stuur deze advertentie naar: 
DUJARDIN B.V. 

ENERGIEWEG 15 
ANTWOORDNUMMER 24 

4140 VB LEERDAM 
en u ontvangt vrijblijvend onze 

a-pagina brochure. 
Telefoon 03451·6110 WD 



~en1e1en van uw e1gen Dunga1ow 
in Florida, Amerika.Vanaf een tijdstip 

~~ dat 'I u schikt. 

Uw eigen bungalow in een van 
de mooiste gebieden van Florida. 
Dat biedt zoveel méér voordelen dan 
alleen een plezierig verblijf. Florida 
wordt- wat betreft onroerend goed -
steeds geliefder. Zelfs een vakantie
woning aan de andere kant van de 

gesitueerd in unieke woongebieden: 
bungalowparken nabij winkelcentra en 
alle denkbare voorzieningen. 
Zoals Pine Ridge. 

Reserveer alvast één van 
de mooiste plekjes. 

Atlantische Oceaan is al niet meer Of u nu of in een 

Kleinere percelen voor lagere 
prijzen zijn ook verkrijgbaar. Vul de 
bon in voor meer informatie. Het is nu 
de moeite waard om zich te verzekeren 
van een plezierig verblijf in Florida. 

ongewoon. later stadium van uw bunga-
The Deltona Corporatien 
3250 SW Third Avenue. Miami, Florida 33129 USA 

The Deltona Corporation -een low in Floridawilt gaan 
van Florida's grootste ontwikkelaars - genieten, reserveer alvast 
beschikt over zeer vele bungalow- Door bijvoorbeeld nu voor-
varianten. Van bescheiden afmetingen delig bouwgrond te kopen. 
(maar toch luxueus en komfortabel) Een perceel bouwgrond 
tot werkelijk riante behuizingen. van 4000 m2 is al verkrijg-
Bovendien worden alle bungalows baar voor U.S. $12.200. 

Obtain the Property Report requirt'<l by Federallaw and readit before signing anything.@ 
No Federal agency has judged !he inerits or value, i! any, of this property. AD 18226 :,:"";~~~; 

<ii*'' . . '· 

Houden Wë''t droog~ 
Er zijn huizenbezitters die bij de eerste de beste flinke r~gen
bui de kelder zien vollopen. Anderen ontdek_ken plotseltn~ 
vochtplekken waar die er eerst niet waren. Optrekkend vocht, 
doorslaande muren, lekkage ... een konstante bron van irritatie 
en overlast. 
lnjection B.V. gaat dat probleem te lijf. Effektief. Met poly
meriserende harsen en kennis van zaken. 

Vraag uitgebreide informatie. Ook over het injekteren van 
steen- en betonkonstrukties, grondstabilisering en herstel van 
aangetaste muren. 
INJECTION BV, POSTBUS 230, 4130 EE VIANEN 
TEL. 03473-75774, TELEX 70559 

·--------------~ 
I c/o Van Empel Vermeuten Antwoordnummer 6064 

I 
3700 VB Zeist NL Telefoon 03404-55019 

I NAAM .. 

I ADRES .. 

I POSTKODE/PLAATS .. 

TELEFOON (ZAAK) . . .. (PRIVÉ). 

SERVICEFLATCENTRUM ''BELMONTE" 
op de Wageningse Berg 

Wonen in stijlvol milieu op uniek plekje van Gelderland. 
Oord van rust; ideaal voor natuurvrienden; vrije vestiging. 

Te koop enkele ruime 2-kamerappartementen op versch. etages. 
Vraagprijs af 1 110.000,- tot ca. I 140.000,- k.k .. Serv.kosten 
ca. I 1.000,-/ I 1.300,- p.mnd. ( 1 resp. 2 pers.). 

Zeer ruime serv.-voorzieningen; billijke logeer-gelegenheid en voor
delige huur van extra hobby-ruimte mogelijk. 
Prima busverbindingen. In directe nabijheid van bossen en vrij toe
gankelijke botanische tuinen van de Landb. Hogeschool. 

Schr. inl. bij bestuur Belmonte, Gen. Foulkesweg 119, Wagenin
gen. Telefoon admin.: 08370- 10521 of via uw NBM-makelaar. 
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Uit het ziekenfonds1 

De VGCN heeft de komplete 
ziektekostenverzekering 

met verrassend lage premies. 
MaandpremJes 1982 
.----------.-----r----

Volleclig pakket Volwassene Kind 

eigen risico f 500,- f---- f 85,- f 5 I,-

eigen risico f 1.000,- f 60,- f 36,-

eigen risico f 1.500,- f 52,- f31,-

eigen risico f 2.000,- ~___f_<l_",_-__ ___f_2~ 

Z-nnder huisarts, 
met geneesmiddelen 
--~--~-T 

eigen risico f 400,- ~ f 75,~ f 45,_:-
1-~----~-L----~ --

Zonder huisarts en 
zonder geneesmiddelen 

eigen risico f 3_o--'o,_-_ _~_ __ f_6_3,'---=cf3S::::: 

I. Deze premies zijn gebaseerd op kandidaats
verzekerdeln) die een goede gezondheid genieten. 
In alle gevallen is toetreding afhankelijk van een 
medische beoordeling. 

2. Vanaf 41 jaar gelden bij toetreding andere tarieven. 
Voor alleenstaanden worden bovengenoemde 
eigen risico-bedragen gehalveerd. 

Nóg een belangrijk VGCN pluspunt: wanneer u 
zich bij de VGCN verzekert, krijgt u tijdens de 
verdere verzekeringsduur géén toeslagen berekend 
en ook geen verhoging van eigen risico omdat u 
ouderwordt 
Daarom: stuur vandaag de bon in. Dan bent 
u voortaan veilig èn voordelig bij de VGCN 
onder dak. 

ZiektekostenverlekeriLJg ' VGCN, 
Postbus 290, 

3500 AG LITRECHT 

Onderlinge Waarborgmaatschappij 
Vereniging Gezondheidszorg 

Centrum Nederland U.A 

De VGCN-afdelingen zijn gehuisvest op de volgende 
kantoren van ziekenfondsen en instellingen: 

Utremt- V.G.CN. Biltstraat 196 - 030- 7156 34 

Vul nU de bon in! 
Uit het ziekenfonds? Dan in de VGCN. De VGCN is het logische 

vervolg op het ziekenfonds. Tal van ziekenfondsen en instellingen staan 
achter de VGCN en de kans is zelfs groot dat uw ziekenfonds bij de VGCN 
is aangesloten. Dat betekent dan dat u vaak op hetzelfde kantoor verzekerd 
blijft. Maar nu als particulier. 
VGCN maakt geen winst . .. en dat merkt u aan de premies 

Met bijna 300.000 verzekerden is de VGCN één van de grootste 
ziektekostenverzekeraars van ons land. De reden is duidelijk: de VGCN 
verzekert voortreffelijk en hanteert uiterst voordelige premies, speciaal als u 
40 jaar of jonger bent, want de VGCN is niet bedoeld om winst te maken 
maar om u en uw gezin afdoende te beschermen tegen de hoge kosten die 
medische verzorging nu eenmaal met zich brengt. 
Premies waar u beter van wordt. Kijk maar: 

Welke ziektekostenpremie en welke risicodekking u kiest, bepaalt u 
zelf. De VGCN laat u, als u 40 jaar of jonger bent, kiezen uit 6 speciale 
pakketten. Maar welk pakket u ook kiest, u bent altijd verzekerd van een 
uiterst voordelige premie. 

De VGCN premies kunnen elke vergelijking doorstaan. 

Van ziekenfonds naar VGCNt 

r------~~~-~~~:~~~~~ 
Bon voor een lagere premie 
Stuur mij volledige informatie over de ziektekostenvenekeringen 
van de VGCN. Zendt de bon in eèn enveloppe zonder post
zegel aan: VGCN, Antwoordnummer 576, . 
3500 VB UTRECHT. 

Naam:. 

Postcode: .. ............ Plaats: .. 

1. Telefoon: ..... 
I 
I Waarbentunuverzekerd? ...... 
I 

"""""'""'"'"""""""''' Cl 

Gezin: Man ........ jaar. Vrouw ........ jaar. Aantal kinderen"""" >J!-••••• 
~------------------------
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Ziektekostenverzekeringen: keuze genoeg, prijzen genoeg. Bent u echter de 
ziekenfondsgrens gepasseerd dan is het zaak zo goed èn zo voordelig mogelijk ver
zekerd te zijn. De kracht van Het Noorden is het opmerkelijke en uitgebreide pakket 
(geldig voor alle landen ter wereld) èn de uiterst lage kosten omdat winst maken niet 
hoeft. Plezierig is ook dat u nooit zelf uw rekeningen eerst hoeft te betalen. 

Een stukje eigen risiko kan ook en scheelt nóg aanmerkelijker. Het is duidelijk 
dat u zich terdege oriënteert. De dokumentatie van Het Noorden is beknopt 
en helder! 

7 
• 

In open, ongefrankeerde enveloppe (§ 

zenden aan Het Noorden, I 
antwoordnummer 1039 

, , 

GEENZOGEN R 
ZIEKrEKOSTEN \(AN M9RGEN. 

9700 VK Groningen. 1 

NAAM __________________ _ 

STRAAT ______________ _ 

POSTKODE ____________ _ 

PLAATS _______________ _ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 Maatschappij 1 

1!~ep~l 
_T_elef_oo_n o_so_-26_2_858_ _ _ _j 



0 

your· besffriend in·.the wÓrld···•·. 
De Diners Card en uwhandtekening.·Datis.voldoendeomovetal ••··Utodntuw Dfnt)~C.rd,~·tekenten(>irlersCitibga~ndeertde 
ter wereld te kunnen betalen. Geen problemen met che~;~ues, .. betàltng; Snelleren onvoudlgerkàn het niet · · 
buitenlands geld oftelegratische overboekingen. Snel. een ·.. .. < < . . ... · .···.·.·· .. ·· ·.·.•··· .. ·. ··<• <·. ·.·.·· ..•. · < ... 
vlucht boekenj eenautohyren ~orderborg~m,eenbotetkàm~r · · · ·· • . · .. ·· ... · · · • ·. · ·. ·• . . · · · · ·· .. · · · · ·· ·· 
zondervooruitbetaling. f>lotselingdàtkunnenkopen wat u graag oOe fanitaag. tÎog(/n:det$taand aanvráágtormulier op.de post 
wilt hebben, het kan met de .Diners Card. Ongelimiteerd .. ~nwaar en u bespaart zich als.le,zer(es}van ditblad h~~tt gebruikelijke 

ook terwereld (bli ruim 950.000 bedriJvent. · · .. · ··.·•···· .· · · < · .·. <ent"egeldadt too.~> 

~.~-.~~~~~~~v~,. 
AANVRAAGFORMULIER 
voor het lidmaatschap van de Diners Club 

1. PERSONALIA 0 Hr. 0 Mevr. 0 Mej. 

s.v.p. aankruisen wat u wenst: 

0 rekening met zakelijke verbintenis 
(invullen: 1 + 2 + 3) 

Naam/voorletters/titels, zoals u deze op de Gard vermeld wilt zien: (max. 26 posities) 

rekening aan zakenadres 
(invullen: 1 + 2) 

o rekening aan privé-adres 
(invullen: 1 + 2) 

Hier in te vullen naam bedrijf/instelling, indien deze naam op de Gard gewenst wordt. (uitsluitend mogelijk bij een rekening met zakelijke verbintenis). 

Voornamen ---------------------------------------------------------
geboren ______________________ ___ 

:S Privé-adres (met postcode) --------------------------------------------- Voor personen tot 25 jaar is altijd een 
hoofdelijke verbintenis vereist (invullen: 3) 

~ 
c 
0 

Vorig adres indien u minder dan 3 jaar op het huidige 
adres woont ----------------------------

Naam van echtgeno(o)te ---------------------------

Beroep van aanvra(a)g(st)er -------------------------

Werkgever -----------------------------------

Adres (met postcode) ----------------------------

Aard van de onderneming -------------------------

Privé-tel.:-----------

sinds-------------

tel.: ------------

0 eigen huis 0 huurhuis 

Nationaliteit --------------------

Heeft u eerder een Diners Gard aangevraagd? 
neen I ja, nr. ---------------------

Funktie ----------------------

2. Ik, ondergetekende, wens mij aan te sluiten bij de Diners Club en houderteworden van een Diners Gard. Ik verklaar mij accoord met de thans 
geldende voorwaarden voor het verstrekken en gebruik van een Diners Gard, die mij bij het verstrekken van een Gard -of eerder, op mijn 
telefonische verzoek- worden toegezonden. Ik verplicht mij de maandelijkse afrekeningen, waarin opgenomen de jaarlijkse bijdrage adf85,-
.eJ:l het éénmalige entreegeld ad t 1 oo -, terstond na ontvangst te betalen. ~--..-'!11111 ... 
Datum: ------------------- Handtekening ------------------------------------

3. HOOFDFLIJKE VERBINTENIS (invullen indien een derde (werkgever/relatie) de betaling garandeert) 

Ondergetekende ----------------------------- adres:----------------------------------------------
tel.:-----------------------

in hoedanigheid van: 
verbindt zich hoofdelijk met de aanvra(a)g(st)er en verplicht zich de openstaande rekeningen van deze op eerste verzoek aan Diners Club te 
voldoen. 

Datum:----------------- Handtekening (en stempel) ---------------------------
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